
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не Града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете писане оставке, и то:

– БОРИВОЈА БОРОВИЋА, са изборне листе Драган Ђи-
лас – Београд одлучује, људи побеђују!,

– МИЛАНА ГУРОВИЋА, са изборне листе АЛЕКСАН-
ДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-176/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 4. марта 2018. 
године, и то:

– Драгану Аритоновићу, са изборне листе АЛЕКСАН-
ДАР ВУЧИЋ – Зато што волимо Београд!.

– Катарини Михајловић, са изборне листе ИВИЦА ДА-
ЧИЋ- Социјалистичка партија Србије (СПС), ДРАГАН 
МАРКОВИЋ ПАЛМА – Јединствена Србија (ЈС),

– Марини Липовац Танасковић, са изборне листе Драган 
Ђилас – Београд одлучује, људи побеђују!.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 02-177/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ДЕО 
НАСЕЉА ЈАЈИНЦИ УЗ УЛИЦУ ЈАКОВА ГАЛУСА, ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА И ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део 

насеља Јајинци уз Улицу Јакова Галуса, градске општине Ра-
ковица и Вождовац (у даљем тексту: План детаљне регула-
ције).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градских општина Раковица и Вождо-
вац, дефинисан регулацијама улица Јакова Галуса и Булевар 
ослобођења, планираном саобраћајницом С3, дефинисаном 
Планом генералне регулације за део територије општине 
Раковица „Јелезовац – Сунчани брег” („Службени лист Гра-
да Београда”, број 39/11), до граница катастарских парце-
ла 138, 132, 131/2, 130/6, 130/1, 122/1, 121/1, 120, 123, 124/1, 
124/2, све КО Ресник и катастарске парцеле 1035/2 КО Ја-
јинци, са везама саобраћајница и инфраструктуре до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 11,13 ha.

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 по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
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град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама намење-
ним за становање (С4 – зона породичног становања – сана-
ција неплански формираних блокова) и остале зелене повр-
шине.

Члан 4.
Циљ израде Плана је дефинисање површина јавних и 

осталих намена и правила уређења и грађења на предмет-
ном простору, подизање нивоа саобраћајне и инфраструк-
турне опремљености, дефинисање капацитета изградње у 
складу са могућностима простора, инжењерскогеолошким 
карактеристикама и конфигурацијом терена.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ске општине Јајинци и Ресник, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

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

њи („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 
детаљне регулације 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, са-
држаје 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 Јавном ур-

банистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, Бео-
град, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да, Његошева 84.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 3.400.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

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 градских општина Раковица и Вождовац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Раковица и Вождовац.

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. 350.14-23/18 од 20. јуна 2018. 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и град-
ских општина Раковица и Вождовац (по једна копија).

Члан 12.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге, у обухвату 

Плана детаљне регулације, Одлука о изради плана детаљне 
регулације гробља Јелезовац са прилазним саобраћајница-
ма („Службени лист Града Београда”, број 49/09).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-189/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ 
ВЕНАЦ ЗА ДЕО БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КАРАЂОР-
ЂЕВЕ, ВЕЛИКИХ СТЕПЕНИЦА И КОСАНЧИЋЕВОГ 

ВЕНЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације просторне целине Косанчићев венац („Службени 
лист Града Београда”, број 37/07), за део блока између ули-
ца: Карађорђеве, Великих степеница и Косанчићевог венца, 
градска општина Стари град (у даљем тексту: Измене и до-
пуне плана детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације обухваћен је део територије градске општине Стари 
град, део блока између улица Карађорђеве, Великих степени-
ца и Косанчићевог венца и намена становање, зона обезбе-
ђења падине са пешачком стазом ПП3 и становање са делат-
ностима, планираних Планом детаљне регулације просторне 
целине Косанчићев венац („Службени лист Града Београда”, 
број 37/07), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,39 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се 
подручје у оквиру предложене границе плана налази у по-
вршинама намењеним за мрежу саобраћајница, површине 
за објекте и комплексе јавних служби (Ј4 – високошколске 
установе, Ј9 – установе културе и Ј12 – резервисано за јавне 
површине) и површине за становање (С5 – зона вишепо-
родичног становања у формираним градским блоковима у 
централној и средњој зони града).

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је преиспитивање планских решења Плана детаљне регула-
ције просторне целине Косанчићев венац („Службени лист 
Града Београда”, број 37/07), у складу са Планом генералне 
регулације, уз поштовање услова и мера заштите и споме-
ничког статуса подручја.

С обзиром на то да је на основу Одлуке о изради Изме-
на и допуна Плана детаљне регулације просторне целине 
Косанчићев венац за блок између улица: Велике степенице, 
Косанчићев венац и пешачке стазе ПП4, градска општина 
Стари град („Службени лист Града Београда”, број 43/15), 
обављен Рани јавни увид (од 19. октобра 2015. године до 2. 
новембра 2015. године), а да се Одлуком о изради Измена и 
допуна Плана детаљне регулације просторне целине Косан-
чићев венац, за део блока између улица: Карађорђева, Велике 
степенице и Косанчићев венац, градска општина Стари град, 
у проширеном обухвату Плана планирају објекти јавне наме-
не, није потребно понављати процедуру раног јавног увида. 

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регу-

лације користиће се геодетске подлоге (у аналогном и диги-
талном облику):

– топографска подлога прибављена за део обухвата Пла-
на (по Одлуци о изради Измена и допуна Плана детаљне 
регулације просторне целине Косанчићев венац за блок из-
међу улица: Велике степенице, Косанчићев венац и пешачке 
стазе ПП4, градска општина Стари град („Службени лист 
Града Београда”, број 43/15)),

– топографска подлога прибављена за потребе израде 
Измена и допуна Плана детаљне регулације просторне це-
лине Косанчићев венац (за проширени део обухвата Пла-
на – према закључку са 318. седнице Комисије за планове 
Скупштине Града Београда.

За потребе израде Плана потребно је прибавити ката-
старско топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација, у дигиталном облику, за катастарску општину Ста-
ри град, у делу који је обухваћен границом плана.

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

њи („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 Изме-
на и допуна Плана детаљне регулације 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, са-
држаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-

верава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Пал-
мотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
седам месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обезбедиће предузеће MD INTERNATIONAL 
DOO, Београд, Жоржа Клеменсоа 39.

Процењена финансијска вредност израде Измена и до-
пуна Плана детаљне регулације оквирно износи 4.658.690,40 
динара (без износа прибављања геодетских подлога и ин-
жењерскогеолошке документације).

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 Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Стари град.

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. 350.14-30/18 од 22. јуна 2018. 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 шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
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Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и Градске општине Стари град (по 
једна копија).

Члан 12.
Ступањем на снагу Одлуке о изради Измена и допуна 

Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев 
венац, за део блока између улица: Карађорђеве, Великих 
степеница и Косанчићевог венца, Градска општина Стари 
град, ставља се ван снаге Одлука о изради Измена и допу-
на Плана детаљне регулације просторне целине Косанчићев 
венац за блок између улица: Великих степеница, Косанчи-
ћевог венца и пешачке стазе ПП4, Градска општина Стари 
град („Службени лист Града Београда”, број 43/15).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-190/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ПРИ-
КЉУЧНИХ 35 kV КАБЛОВСКИХ ВОДОВА ОД ПЛАНИ-
РАНЕ ТС 35/10 kV „СИНГИДУНУМ” ДО ПЛАНИРАНЕ 
ТС 100/35 kV „СУРЧИН”, ГРАДСКА ОПШТИНА СУР-

ЧИН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације прикључ-

них 35 kV кабловских водова од планиране ТС 35/10 kV 
„Сингидунум” до планиране ТС 100/35 kV „Сурчин”, градска 
општина Сурчин (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Сурчин, површина 
која омогућава анализу варијантних решења вођења трасе 
35 kV кабловских водова од границе Плана детаљне регу-
лације комплекса „Сингидунум”, сектор 5, Градска општина 
Сурчин до планиране напојне ТС 110/35 kV и обухвата за-
штитни појас вода у ширини од 15 m обостарно за надземне 
деонице, односно 1 m од ивице АБ канала за подземне део-
нице, у дужини од око 6,5 до 7,5 km у зависности од вари-
јанте која ће бити прихваћена.

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 по-

дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђивање 

планског основа за изградњу и прикључење планиране ТС 
35/10 kV „Сингидунум” на електроенергетску мрежу.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ске општине Сурчин и Добановци, у делу који је обухваћен 
границом плана.

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

њи („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, са-
држаје 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 предузећу 

„ЗАП” д.о.о., Стјепана Љубише 17, Београд, које је дужно да 
Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Singidunum-buildings” д.о.о. из Београда, 
Страхињића бана 2.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 7.000.000,00 динара.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и у Град-
ској општини Сурчин. 

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 Сурчин.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Сурчин.

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 
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процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-21/18 од 21. јуна 2018. 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-
вача плана и Градске општине Сурчин (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 350-191/18-С, 29. јуна 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА УЗ ЈУЖНИ БУЛЕВАР, ИЗ-
МЕЂУ УЛИЦА: МАКСИМА ГОРКОГ, ШУМАТОВАЧКЕ, 
ЂЕРДАПСКЕ И ГОСПОДАРА ВУЧИЋА, 1. ФАЗА РАЗРА-
ДЕ ПДР 9. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ВРАЧАРУ, ЗА ДЕО 

БЛОКА 156
Члан 1.

Приступа се изради Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације подручја уз Јужни булевар, између улица: Максима 
Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, 1. фаза 
разраде ПДР 9. Месне заједнице на Врачару, за део блока 156 
(у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обухваћен је део територије градске општине Врачар, 
непарна страна Улице вардарске од Јужног булевара до Мару-
лићеве улице, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,34 ha.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта измена и допуна плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-

праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се по-
дручје у оквиру предложене границе налази у површинама 
намењеним за становање (С6) – зона трансформације поро-
дичног становања у делимично формираним градским бло-
ковима у вишепородично становање. 

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна плана је сагледавање про-

сторних могућности локације, непосредног и ширег окру-
жења, дефинисање намена и правила уређења и грађења на 
предметном простору, подизање нивоа саобраћајне и инфра-
структурне опремљености и дефинисање капацитета изград-
ње у складу са Планом генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, 
целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 
97/16, 69/17 и 97/17) ради оптималног искоришћења локације.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Врачар, у делу који је обу-
хваћен границом Измена и допуна плана.

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

њи („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 Изме-
на и допуна плана детаљне регулације 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, са-
држаје и објекте; 

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

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације пове-

рава се ПД „Аула” д.о.о. из Београда, Краљевачких жртава 
1/а, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће ПД „KOSTAG” д.о.о. из Београда, Буле-
вар Зорана Ђинђића 115.

Процењена финансијска вредност израде Измена и допуна 
плана детаљне регулације оквирно износи 2.900.000,00 динара.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће изло-

жен на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-

на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Врачар.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Врачар.



Број 67 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 2. јул 2018.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације 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. 350.14-24/18 од 22. јуна 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације из-

радиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигитал-
ном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града 
Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак ори-
гинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-
вача плана и Градске општине Врачар (по једна копија).

Члан 12.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге, у обухвату 

Измена и допуна плана детаљне регулације, Одлука о изра-
ди измена и допуна ПДР подручја уз Јужни булевар између 
улица Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Госпо-
дара Вучића, 1. фаза ПДР 9. Месне заједнице на Врачару, за 
блок између Јужног булевара и улица: Вардарске, Марули-
ћеве, Шуматовачке и пешачке стазе („Службени лист Града 
Београда”, број 82/14).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-192/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ПО-
ДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЧАМЏИЈИНЕ, РАДНИЧКЕ, 
БРДОВИТЕ, ЛАЗАРА КУЈУНЏИЋА, СТАНКА ОПСЕНИ-
ЦЕ, ЉЕШКЕ, ВИНОДОЛСКЕ И ПЕТРА МЕЋАВЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

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

дручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Ла-

зара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и 
Петра Мећаве, градска општина Чукарица (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Чукарица, подручје 
између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, Лазара Ку-
јунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодолске и Петра 
Мећаве, са везама саобраћајница и инфраструктуре, до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 12,8 ha.

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 („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), 
према коме је предметни простор намењен за површине за 
становање, комерцијалне садржаје и зелене површине.

Концептуални оквир планирања садржан је у Плану 
генералне регулације, којим се предметно подручје најве-
ћим делом налази у зони становања: С1 – зона породичног 
становања у формираним градским блоковима, С6 – зона 
трансформације породичног становања у делимично фор-
мираним градским блоковима у вишепородично становање 
и С9 – зона вишепородичног становања у постојећим орга-
низованим насељима – отворени блок, као и К2 – зона ко-
мерцијалних садржаја у зони средње спратности. 

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжењерско геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарску општину Чука-
рица, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање 

планских решења датих Детаљним урбанистичким планом 
„Чукаричка падина” („Службени лист Града Београда”, бр. 
29/86, 3/92 и 16/92), дефинисање површина јавне и остале на-
мене и утврђивање правила уређења и грађења предметног 
простора у складу са наменама и урбанистичким параметри-
ма Плана генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–
XIX, ради оптималног искоришћења могућности локације.

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

њи („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, са-
држаје и објекте;
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– 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 ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Палмотићева 4, које је 
дужно да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од дана 
ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да, Београд, Његошева 84.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 3.950.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и извештаја о страте-
шкој процени утицаја плана на животну средину).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

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

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Чукарица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Чукарица.

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. 350.14-25/18 од 25. јуна 2018. 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 шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда” и градске општине Чукарица (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 350-193/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ЗЕМУН, ЗА ДЕО УЛИЦЕ НОВА 47

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације насеља Батајница, Градска општина Земун („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 71/16), за део улице Нова 47 
(у даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине Зе-
мун, улица Нова 47, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, као и делови 
контактних блокова који су планирани за становање (С1 
– зона индивидуалног становања) Планом детаљне регула-
ције насеља Батајница, градска општина Земун („Службени 
лист Града Београда”, број 71/16), површине око 1 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I-XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се 
подручје у оквиру предложене границе плана налази у по-
вршинама намењеним за становање (С2 – зона породичног 
становања у формираним градским блоковима у перифер-
ној зони града) и саобраћај.

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је проширење улице Нова 47 за једну саобраћајну траку, у 
делу између Улице пуковника Миленка Павловића и Улице 
нова 30.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Земун, у делу који је обу-
хваћен границом плана.

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

њи („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 Изме-
на и допуна Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
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– 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, са-
држаје и објекте;

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

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације по-

верава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Пал-
мотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна Плана детаљне 

регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за ко-
муналне и стамбене послове, за наручиоца, Дирекцију за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Ње-
гошева 84.

Процењена финансијска вредност израде Измена и до-
пуна Плана детаљне регулације оквирно износи 1.300.000,00 
динара (без износа прибављања геодетских подлога, инже-
њерскогеолошке документације и Стратешке процене ути-
цаја плана на животну средину).

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Земун.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Земун.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације 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. 350.14-29/18 од 25. јуна 2018. 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 шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП Урбани-
стички завод Београда и Градске општине Земун (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 350-194/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 БЛОКА 
ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА 
СИНЂЕЛИЋЕВЕ, НИШКЕ И СРЕДАЧКЕ, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока из-

међу Булевара краља Александра и улица Синђелићеве, Ни-
шке и Средачке, градска општина Врачар. (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирна граница Плана детаљне регулације дефини-

сана је регулацијама Булевара краља Александра и улица 
Синђелићеве, Нишке и Средачке, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,2 ha.

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 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I„XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру предложене 
границе плана налази у површинама намењеним за: мешо-
вите градске центре – зона мешовитих градских центара у 
зони више спратности (М4), површине за комерцијалне са-
држаје – зона комерцијалних садржаја у зони више спрат-
ности (К1), мрежу саобраћајница и површине за становање 
– зона вишепородичног становања у формираним градским 
блоковима у централној и средњој зони града (С5).

Члан 4.
Циљ израде Плана је измена планираног решења дефи-

нисаног Регулационим планом Булевара револуције изме-
ђу улица Булевар револуције, Синђелићеве, Пожаревачке, 
Кнеза од Семберије, Жарка Зрењанина и Старца Вујадина, 
тако да се на локацији „Трамвајски депо” планира мешови-
ти градски центар.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-



2. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 9

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 изград-

њи („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 
детаљне регулације 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, са-
држаје 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 Јавном ур-

банистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, Бео-
град, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „BKA development d.o.o.”, Београд, ул. Кнеза 
Милоша 54.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 4.259.892,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

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.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење 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. 350.14-32/2018 од 25. јуна 2018. 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 шест примерака ко-

пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и Град-
ску општину 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 350-195/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА 
КАТАНИЋЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ 
ПАРЦЕЛА ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, 
БРАНИЧЕВСКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕР-
ЛИЋЕВЕ И БОРЕ СТАНКОВИЋА, ЗА ДЕО БЛОКА ИЗ-
МЕЂУ УЛИЦА: МУТАПОВЕ, БОРЕ СТАНКОВИЋА, 
БОРИСЛАВА ПЕКИЋА И МАКЕНЗИЈЕВЕ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације дела Врачарског платоа између улица Катанићеве, 
Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне стране 
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, Скерлиће-
ве и Боре Станковића („Службени лист Града Београда”, број 
1/06), за део блока између улица: Мутапове, Боре Станковића, 
Борислава Пекића и Мекензијеве, градска општина Врачар (у 
даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Врачар, који је дефинисан регулацијом Мутапове улице, 
границом Измена и допуна плана детаљне регулације дела 
Врачарског платоа за део блока између улица Боре Станко-
вића, Катанићеве, Макензијеве и Борислава Пекића, Град-
ска општина Врачар („Службени лист Града Београда”, број 
114/16) и границама катастарских парцела 1536/1, 1530, 
1529/1, 1528/1, 1526/1 и 1525/1, све КО Врачар, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 0,35 ha

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – Град 
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17).
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За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Врачар, у делу који је обу-
хваћен границом Измена и допуна плана.

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17) у обухвату Измена и допуна плана детаљне регулаци-
је планиране су површине осталих намена – зона С5 – зона 
вишепородичног становања у формираним градским бло-
ковима у централној и средњој зони града.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је измена планираног решења дефинисаног важећим Пла-
ном детаљне регулације дела Врачарског платоа између ули-
ца Катанићеве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж 
парне стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небој-
шине, Скерлићеве и Боре Станковића („Службени лист Гра-
да Београда”, број 1/06), кроз дефинисање правила уређења 
и грађења у складу са могућностима предметног простора, 
планским и другим условљеностима.

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

њи („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 Изме-
на и допуна плана детаљне регулације 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, са-
држаје и објекте;

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

– правила уређења и правила грађења;
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Пал-
мотићева 30 (на основу Уговора број 021-691/18, закључе-
ним са Смиљаном Вуковић из Београда, Мутапова 9), који 
је дужан да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће Смиљана Вуковић из Београда, Мута-
пова 9. Процењена финансијска средства за израду Изме-
на и допуна плана детаљне регулације оквирно износе око 
3.625.440,00 динара (без износа прибављања геодетских 
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних 
студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Измена и допуна плана детаљне регулације биће изложе-

на на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Врачар.

Измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Врачар.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације 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. 350.14-33/2018 од 25. јуна 2018. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације из-

радиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигитал-
ном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града 
Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак ори-
гинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Ди-
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две 
копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички 
завод Београда” и Градске општине Врачар (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-196/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 ДЕЛА 
БЛОКА СЕВЕРНО ОД ВИНОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела бло-

ка северно од Виноградске улице, Градска општина Нови 
Београд (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
подручје између границе лесног одсека, Сурчинске улице, 
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Виноградске улице и КП 4488 КО Нови Београд, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 8,5 ha.

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 по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), према коме је предметни простор намењен 
за површине за становање (С4 – зона породичног станова-
ња – санација неплански формираних блокова), мешовите 
градске центре (М6 – зона мешовитих градских центара у 
зони ниже спратности) и остале зелене површине.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити инжењерско геолошки елаборат, катастарске 
подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација у дигиталном облику, за катастарску општину Нови 
Београд, у делу који је обухваћен границом Плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана је дефинисање правила уређења и 

грађења предметног простора, начин опремања и прикљу-
чења на саобраћајну и инфраструктурну мрежу и утврђива-
ње планираних капацитета изградње.

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

њи („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, са-
држаје 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 предузећу 

Далмак, Београд, Ратних војних инвалида 21, које је дужно 
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања 
на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће Terra investicije д.о.о., Београд, Маглајска 24.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 3.000.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.

Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативним гласилима Градске оп-
штине Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

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. 350.14-26/18 од 25. јуна 2018. 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 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске оп-
штине Нови Београд (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 350-197/18-С, 29. јуна 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 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 БЛОКА 
31 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ 

БЕОГРАД
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације Блока 31 
у Новом Београду, Градска општина Нови Београд (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Нови Београд, којом 
је дефинисан простор између улица: Омладинских бригада, 
Булевара Михаила Пупина, Булевара уметности и Булевара 
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Зорана Ђинђића, са везама саобраћајница и инфраструктуре 
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 13 ha.

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 
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) према коме су, у оквиру предложене границе 
плана, планиране површине за комерцијалне садржаје (зона 
К1 – зона комерцијалних садржаја у зони више спратности), 
саобраћајне повершине и површине за објекте и комплексе 
јавних служби (зоне: Ј5 – институти и научно истраживач-
ки центри, Ј10 – државна управа, државне административне 
службе и Ј11 – комплекси посебне намене).

Члан 4.
Циљ израде Плана је дефинисање површина јавних и 

осталих намена и правила уређења и грађења предметног 
простора, преиспитивање саобраћајног и инфраструктур-
них решења 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 оп-
штину Нови Београд, у делу који је обухваћен границом плана.

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

њи („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 
детаљне регулације 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, са-
држаје 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 Јавном ур-

банистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”, Бео-
град, Палмотићева 30, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да, Његошева 84.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи 4.500.000,00 динара (без из-
носа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеоло-
шке документације).

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 Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

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. 350.14-31/18 од 25. јуна 2018. 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и Град-
ске општине Нови Београд (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 350-198/18-С, 29. јуна 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 35. Закона о финансира-
њу локалне самоуправе („Службени гласник РС’’, бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени износи, 125/14 – усклађени 
износи, 95/15 – усклађени износи, 83/16, 91/16 – усклађени 
износи, 104/16 – др. закон и 96/17 – усклађени износи), чла-
на 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и поре-
ској администрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02... 
и 30/18) и Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-
2580/2018-1 од 5. априла 2018. године, донела је

ОДЛУКУ 
О KOНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕД-
НОГ ДРУШТВА „ПОЛИТИКА” АД БЕОГРАД, СА СТА-
ЊЕМ НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ, СА ПРИ-
ПАДАЈУЋОМ КАМАТОМ ДО 5. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ

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

змирених уступљених јавних прихода Привредног друштва 



2. јул 2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 67 – 13

„Политика” а.д. Београд, матични број: 07021747, у укупном 
износу од 107.123.728,68 динара, са стањем на дан 31. де-
цембра 2017. године, са припадајућом каматом до 5. априла 
2018. године, конвертују се у трајни улог Града Београда у 
капиталу Привредног друштва „Политика” а.д. Београд, у 
износу утврђеном записником Министарства финансија – 
Пореске управе – Филијала А Стари град, и то:

– Порез на наслеђе и поклон у износу од 0,23 динара;
– Порез на остале приходе у износу од 7.502.670,88 ди-

нара;
– Порез на зараде у износу од 40.172.864,04 динара и
– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од од 59.448.193,53 динара.

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

Скупштина Града Београда
Број 4-182/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2018. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 35. Закона о финансира-
њу локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени изнoси, 125/14 – усклађени 
износи, 95/15 – усклађени износи, 83/16, 91/16 – усклађени 
износи,104/16 – др. закон и 96/17 – усклађени износи), члана 
6. Закона о порезу на фонд зарада („Службени гласник РС”, 
број 27/01), члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском по-
ступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, 
бр. 80/02... и 30/18) и Закључка Владе Републике Србије 05 
број 023-13073/2017-1 од 11. јануара 2018. године, донела је

ОДЛУКУ
О KOНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ САОБРА-
ЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛАСТА” АД БЕОГРАД И У КА-
ПИТАЛУ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЛАСТРА ДОО 
ЛАЗАРЕВАЦ, СА СТАЊЕМ НА ДАН 30. НОВЕМБРА 
2017. ГОДИНЕ, СА ПРИПАДАЈУЋОМ КАМАТОМ ДО 

11. ЈАНУАРА 2018. ГОДИНЕ   

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

змирених уступљених јавних прихода Саобраћајног пре-
дузећа „Ласта” а.д. Београд, матични број: 07019734 у укуп-
ном износу од 123.933.809,15 динара, са стањем на дан 30. 
новембра 2017. године, која су обухваћена Споразумом о 
одлагању плаћања пореског дуга бр. 33-00-19/2016-01 од 
29. септембра 2016. године, са припадајућом каматом до 11. 
јануара 2018. године, конвертују се у трајни улог у капита-
лу Саобраћајног предузећа „Ласта” а.д. Београд, у износу 
утврђеном записником Министарства финансија – Пореске 
управе – Центра за велике пореске обвезнике, и то:

– Порез на фонд зарада у износу од 1.128.514,35 динара;
– Порез на зараде у износу од 105.151.255,19;
– Порез на зараде у оквиру уплатног рачуна јавног при-

хода – обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку у 
износу од од 17.654.039,62 динара.

Потраживања Града Београда, настала по основу неи-
змирених уступљених јавних прихода Саобраћајног пре-
дузећа „Ластра” д.о.о. Лазаревац, матични број: 17417924, 
у укупном износу од 30.174.777,99 динара са стањем на дан 
30. новембра 2017. године, са припадајућом каматом до 11. 
јануара 2018. године, конвертују се у трајни улог у капиталу 
Саобраћајног предузећа „Ластра” д.о.о. Лазаревац, у износу 
утврђеном записником Министарства финансија – Пореске 
управе – Филијале Ц Лазаревац, и то:

– Порез на зараде у износу од 30.174.777,99.
Члан 2.

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

Број 4-183/18-С, 29. јуна 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2018. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Гра-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), члана 76. став 3. Закона о приватизаци-
ји („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – 
аутентично тумачење), члана 35. Закона о финансирању ло-
калне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 
93/12, 99/13 – усклађени изн., 125/14 – усклађени изн., 95/15 
– усклађени изн., 83/16, 91/16 – усклађени изн., 104/16 – др. 
закон и 96/17 – усклађени изн.), члана 2а Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији („Службени гласник 
РС”, бр. 80/02... и 108/16) и Закључака Владе Републике Ср-
бије 05 број 023-7344/2017-1 од 4. августа 2017. године и 05 
број 430-9661/2017-1 од 12. октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31. 
ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕ-
НИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХО-
ДА ГРАДА БЕОГРАДА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЛЕКОВА, ДЕНТАЛА, АНТИБИОТИКА, 
ФАРМАЦЕУТСКИХ СИРОВИНА, ПАРАФАРМАЦЕУ-
ТИКЕ, ВЕТЕРИНАРСКИХ ПРОИЗВОДА И АДИТИВА 
„ГАЛЕНИКА” АД ИЗ БЕОГРАДА И ЊЕГОВОМ ЗАВИ-
СНОМ ДРУШТВУ, ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „ГАЛЕ-

НИКА-КЛИРИТ” ДОО ИЗ БЕОГРАДА
Члан 1.

Отписују се потраживања Града Београда, настала по 
основу неизмирених изворних и уступљених јавних при-
хода, привредног друштва за производњу лекова, дентала, 
антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, 
ветеринарских производа и адитива „ГАЛЕНИКА” а.д. из 
Београда, матични број: 07726325, ПИБ 100001038 (у даљем 
тексту: Галеника а.д.) и његовог зависног друштва, привред-
ног друштва „ГАЛЕНИКА-КЛИРИТ” д.о.о. из Београда, 
матични број: 07725515, ПИБ 100012130, (у даљем тексту: 
Галеника Клирит а.д.), доспелих на дан 31. децембар 2016. 
године, у укупном износу од 373.363.999,87 динара.

Потраживања Града Београда, настала по основу неи-
змирених јавних прихода Галеника а.д., из става 1. овог чла-
на, у укупном износу од 354.647.209,48 динара чине:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
261.853.799,61 динар:

– порез на земљиште у износу од 14.084.466,69 динара,
– порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 

у износу од 178.831.734,18 динара,
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– посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 6.267.040,28 динара,

– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 774.571,11 динара,

– накнада за коришћење грађевинског земљишта у изно-
су од 61.895.987,35 динара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
92.793.409,87 динара:

– порез на зараде у износу од 82.629.165,57 динара,
– порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од 10.164.244,30 динара.
Потраживања Града Београда, настала по основу неи-

змирених јавних прихода Галеника Клирит а.д., из става 1. 
овог члана, у укупном износу од 18.716.790,39 динара чине:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
14.646.407,78 динара:

– порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 
у износу од 14.087.734,20 динара,

– посебна накнада за заштиту и унапређење животне 
средине у износу од 335.572,18 динара,

– комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 102.150,55 динара,

– накнада за коришћење грађевинског земљишта у изно-
су од 120.950,85 динара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
4.070.382,61 динара:

– порез на зараде у износу од 970.465,86 динара,
– порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 

доприноса у износу од 3.099.916,75 динара.
Члан 2.

Отпис потраживања доспелих на дан 31. децембар 2016. го-
дине привредног друштва за производњу лекова, дентала, анти-
биотика, фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветери-
нарских производа и адитива „ГАЛЕНИКА” а.д. из Београда и 
његовог зависног друштва, привредног друштва „ГАЛЕНИКА-
-КЛИРИТ” д.о.о. из Београда по основу неизмирених изворних 
и уступљених јавних прихода, реализује се као мера у поступку 
приватизације након продаје капитала субјекта приватизације.

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

Скупштина Града Београда
Број 4-184/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2018. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон и 
101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ

Члан 1.
Подиже се споменик патријарху Павлу, на зеленој по-

вршини Ташмајданског парка, уз нови плато испред Цркве 
Светог Марка.

Члан 2.
Споменик се подиже из донаторских средства. 

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за кул-

туру, Завод за заштиту споменика културе Града Београда, 
Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Београд”.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-202/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању спо-
меника и скулптуралних дела на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА УТЕМЕЉИВАЧИМА 

СРПСКЕ КОШАРКЕ
Члан 1.

Подиже се споменик утемељивачима српске кошарке 
на територији ГО Стари град, на Калемегдану, на просто-
ру који дели кошаркашке терене клубова „Црвене звезде” и 
„Партизана”.

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Министарства спорта 

и омладине Републике Србије и Француске. 
Члан 3.

О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за кул-
туру, Завод за заштиту споменика културе Града Београда, 
Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Београд”.   

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-203/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. тач-
ка 8. Закона о главном граду („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 
31. тачка 9а Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

ОДЛУКУ 
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД БЕОГРАД

Покреће се поступак избора директора јавних предузе-
ћа чији је оснивач Град Београд, и то за:

1. Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”, Бео-
град,
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2. Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”, Београд,
3. Јавно комунално предузеће „Зеленило – Београд”, Бео-

град,
4. Јавно комунално предузеће „Погребне услуге”, Београд,
5. Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште 

и изградњу Београда”, Београд,
6. Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање 

„Ада Циганлија”, Београд,
7. Јавно предузеће „Градско стамбено”, Београд,
8. Јавно предузеће „Хиподром Београд”, Београд,
9. Јавно предузеће за обављање делатности од општег 

интереса за град Београд „Сава центар”, Београд,
10. Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”,
11. Јавно комунално предузеће за јавне гараже и парки-

ралишта „Паркинг сервис” Београд,
12. Јавно комунално предузеће „Београд-пут”, Београд,
13. Јавно комунално предузеће „Београдске електране” 

Београд,
14. Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење” Бео-

град,
15. Јавно комунално предузеће ГСП „Београд”.
Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за 

спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач Град Београд, на основу огласа о јавном конкурсу за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд.

Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор дирек-
тора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, у „Службеном 
листу Града Београда”, најмање једним дневним новинама 
које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије 
и на интернет-страници Градске управе Града Београда.

О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за ко-
муналне и стамбене послове, Секретаријат за спорт и омла-
дину, Секретаријат за привреду, Секретаријат за саобраћај, 
Секретаријат за енергетику, Секретаријат за јавни превоз и 
Секретаријат за информисање. 

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

Број 02-209/18-С, 29. јуна 2018. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровође-
њу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градска чисто-
ћа”, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године, Скупштина 
Града Београда оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Градска 
чистоћа”, Београд, Ул. Мије Ковачевића број 4. Матични 
број: 07045000, ПИБ: 100003603. Предузеће обавља кому-
налну делатност одржавања чистоће на површинама јав-
не намене која обухвата чишћење и прање асфалтираних, 
бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, 
прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих повр-
шина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на повр-
шинама јавне намене; управљање комуналним отпадом које 
обухвата сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, 

третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одр-
жавање, санирање и затварање депонија као и селекција се-
кундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и 
третман; црпљење, одвоз и третирање фекалија из септич-
ких јама. Претежна делатност предузећа: 38.11 – Скупљање 
отпада који није опасан.

Радно место: Директор ЈКП „Градска чистоћа”, Београд, 
на период од четири године 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Мије Ковачевића број 4.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се 

у изборном поступку увидом у податке из пријаве и дока-
зе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом прове-
ром, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана, од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈКП ’Градскa чистоћа’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);
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– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Маја Младеновић, тел: 011 /715-7334 и 715-7298, сваког 
радног дана од 10,00 до 14,00 часова.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровође-
њу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Градске пија-
це” Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године, Скуп-
штина Града Београда оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Градске 
пијаце” Београд, ул. Живка Карабиберовића број 3. Матични 
број: 07034628, ПИБ: 101721046. предузеће обавља комунал-
ну делатност управљања пијацама, која обухвата комунално 
опремање, одржавање и организацију делатности на затворе-

ним и отвореним просторима, који су намењени за обавља-
ње промета пољопривредно-прехрамбених и других прои-
звода. Претежна делатност предузећа: 68.20 – Изнајмљивање 
властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

Радно место: Директор ЈКП „Градске пијаце” Београд, на 
период од четири године 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Живка Карабиберовића број 3.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се 

у изборном поступку увидом у податке из пријаве и дока-
зе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом прове-
ром, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана, од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈКП „Градске пијаце” Београд.”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву:
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 
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– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службени 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Маја Младеновић, тел: 011 /715-7334 и 715-7298, сваког 
радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спрово-
ђењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Зеленило–
Београд”, Београд, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године, 
Скупштина Града Београда оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИЛО – БЕОГРАД”, БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Зелени-
ло–Београд”, Београд, ул. Мали Калемегдан број 8. Матич-
ни број: 07066597, ПИБ: 101511244. Предузеће обавља ко-
муналну делатност одржавања јавних зелених површина, 
уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санацију зе-
лених рекреативних површина и приобаља, израду опсега и 
уређење зелених површина на гробљима,

Претежна делатност предузећа: 81.30 – Услуге уређења и 
одржавања околине

Радно место: Директор ЈКП „Зеленило – Београд”, Бео-
град, на период од четири године 

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Мали Калемегдан број 8.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се 

у изборном поступку увидом у податке из пријаве и дока-
зе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом прове-
ром, односно на други одговарајући начин сходно потреба-
ма рада јавног комуналног предузећа, у складу са Законом 
којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уред-
бом о мерилима за именовање директора јавног предузећа 
(„Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана, од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈКП ’Зеленило – Београд’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;
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– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Маја Младеновић, тел: 011 /715-7334 и 715-7298, сваког 
радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „По-
гребне услуге” Београд број 02-209/18-С од 29. јуна 208. го-
дине Скупштина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Погреб-
не услуге” Београд, улица Рузвелтова број 50, Матични број: 
07049455, ПИБ: 100133006. Предузеће обавља комунал-
ну делатност управљања гробљима и погребне услуге које 
обухватају одржавање гробаља и објеката, који се налазе у 
склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), са-
храњивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља и 
спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог 
од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематори-
јума сходно закону на подручју градских општина одређе-
них актима Града Београда. Претежна делатност предузећа 
је: 96.03 – Погребне и сродне делатности.

Радно место: Директор ЈКП „Погребне услуге” Београд 
на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове:

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Рузвелтова број 50. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈКП ’Погребне услуге’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;
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– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Вања Ђоновић, тел: 011/715-7410 и 011/715-7298, сва-
ког радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора „Дирекци-
је за грађевинско земљиште и изградњу Београда” ЈП, број 
02-209/18-С од 29. јуна 2018. године Скупштина Града Бео-
града оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИН-

СКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА” ЈП

Подаци о јавном предузећу: „Дирекцијa за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда” ЈП Београд, улица Њего-
шева бр. 84, Матични број: 07094094, ПИБ: 100293512. Пре-
дузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања услова 
за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевин-
ског земљишта, припреме и реализације средњорочних и 
годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на 
територији града Београда, као делатност од општег инте-
реса и обавља све стручне послове у циљу обезбеђења усло-

ва за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град. 
Претежна делатност предузећа је: 74.90 – остале стручне, 
научне и техничке делатности.

Радно место: Директор „Дирекцијa за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда” ЈП на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студи-
јама или специјалистичким струковним студијама и то на 
техничком, правном, економском и другом факултету одго-
варајуће струке;

4. да има најмање десет година радног искуства на по-
словима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Његошева број 84. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слу-
жбени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за Ко-
мисију за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, преко Секретаријата 
за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Марије број 1, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора 
’Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда’ ЈП”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);
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– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање десет година 
радног искуства на пословима за које се захтева условом по-
стављено високо образовање. Из наведених исправа потреб-
но је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС” .
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Вања Ђоновић, тел: 011/715-7410 и 011/715-7298, сва-
ког радног дана.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за уређење, 
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, број 02-
209/18-С од 29. јуна 2018. године, Скупштина Града Београ-
да оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕ-
ЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАН-

ЛИЈА” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈП за уређење, 
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, ул. Ада 
Циганлија бр. 2, Матични број: 07451440, ПИБ: 100115129. 
Предузеће на подручју Аде Циганлије и Аде Међице, обавља 

делатности одржавања зелених и рекреативних површина, 
стара се о отвореном јавном купалишту, јавним паркирали-
штима и санитарним објектима. Претежна делатност преду-
зећа: 81.30 – Услуге уређења и одржавања околине.

Радно место: Директор ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА”, на пери-
од од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове:

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности,
да није био на руководећим дужностима у предузећима 

која су пословала са губитком због његове кривице.
Место рада: Београд, Ул. Ада Циганлија број 2.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у 

изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе 
уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, 
односно на други одговарајући начин сходно потребама 
рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређу-
је правни положај јавних предузећа и Уредбом о мерилима 
за именовање директора јавног предузећа („Службени гла-
сник РС”, број 65/16).

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана, од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈП ’Ада Циганлија’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);
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– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није био на руководећим дужностима 
у предузећима која су пословала са губитком због његове 
кривице;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности,
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Маја Младеновић, тел: 011/715-7334 и 715-7298, сваког 
радног дана од 10.00 до 14.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „Град-
ско стамбено” Београд број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. го-
дине Скупштина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАД-

СКО СТАМБЕНО” БЕОГРАД

Подаци о јавном предузећу: ЈП „Градско стамбено” Бео-
град, Улица Данијелова број 33, Матични број: 07486251, ПИБ: 

100373090. Предузеће обавља делатност од општег интереса 
и то: радове на одржавању стамбених зграда којима распола-
же Град Београд, радове на одржавању стамбених зграда чије 
је одржавање поверено предузећу, као и радове на одржавању 
стамбене зграде чијим извођењем се спречава или отклања опа-
сност по живот и здравље људи, односно којима се обезбеђује 
сигурност корисника зграде и околине у своје име, а за рачун 
стамбених зграда, односно трећих лица које су му повериле на-
ведене послове у складу са законом. Претежна делатност преду-
зећа је: 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству.

Радно место: Директор ЈП „Градско стамбено” Београд 
на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на руко-
водећим пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Данијелова број 33. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Служени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове, ул. Краљице Ма-
рије број 1, Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор 
директора ЈП ’Градско стамбено’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву.

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
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e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног Центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на руково-
дећим пословима који су повезани са пословима јавног пре-
дузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице 
има најмање три године радног искуства на руководећим 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Маја Младеновић, тел: 011/715-7334 и 7298, сваког рад-
ног дана од 10.00 до 14.00.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно пре-
дузеће „Хиподром Београд” Београд, број: 02-209/18-С од 
29. јуна 2018. године Скупштина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПО-

ДРОМ БЕОГРАД” БЕОГРАД
Подаци о јавном комуналном предузећу: Јавно преду-

зеће „Хиподром Београд” Београд, Београд, Ул. Паштро-

вићева број 02, Матични број: 07451792, ПИБ: 100570427. 
Предузеће обавља претежну делатност услуге уређења и 
одржавања околине, сходно закону и статуту, на подручју 
градских општина одређених актима Града Београда. Пре-
тежна делатност предузећа је: 81.30 – Услуге уређења и одр-
жавања околине.

Радно место: Директор Јавно предузеће „Хиподром Бео-
град” Београд на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Паштровићева, број 02.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за спорт и омладину, ул. Краљице Марије број 1, 
Београд, са назнаком „За јавни конкурс за избор директора 
Јавно предузеће ’Хиподром Београд’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);
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– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Вукан Јовановић тел: 011/715-7488, сваког радног дана 
од 8.30 до 13.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП „САВА 
ЦЕНТАР”, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године Скуп-
штина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „САВА 

ЦЕНТАР”

Подаци о јавном предузећу: ЈП „САВА ЦЕНТАР”, Бео-
град, Милентија Поповића број 9, Матични број: 07049285, 
ПИБ: 100002723. Предузеће обавља делатност од општег 
интереса за Град Београд, културно-уметничку и конгресну 
делатност од општег интереса. Претежна делатност Јавног 
предузећа је: 82.30 – организовање састанака и сајмова. 

Радно место: Директор ЈП „САВА ЦЕНТАР” на период 
од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Милентија Поповића број 9. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слу-
жбени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за привреду, ул. Краљице Марије број 1, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП ’САВА 
ЦЕНТАР’”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;
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– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Миодраг Живановић тел: 011/715-7400, сваког радног 
дана од 10.00 до 15.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈВП „БЕО-
ГРАДВОДЕ”, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године Скуп-
штина Града Београда оглашава

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДВОДЕ”

Подаци о јавном водпривредном предузећу: ЈВП „БЕО-
ГРАДВОДЕ”, Београд, Светозара Ћоровића број 15, Матич-
ни број: 07029110, ПИБ: 101518008. Предузеће обавља во-
допривредну делатност. Претежна делатност предузећа је: 
42.91 – изградња хидротехничких објеката.

Радно место: Директор ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ” на период 
од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;

3. да има стечено високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Светозара Ћоровића, број 15. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног водопривредног предузећа, у складу са 
Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа 
и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног пре-
дузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за привреду, ул. Краљице Марије број 1, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈВП ’БЕО-
ГРАДВОДЕ’”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
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– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Миодраг Живановић тел: 011/715-7400, сваког радног 
дана од 10.00 до 15.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП за јав-
не гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд број 
02-209/18-С од 29. јуна 2018. године, Скупштина Града Бео-
града оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА 

„ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП за јавне 
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд, Београд 
ул. Кнеза Вишеслава бр. 27, Матични број: 07046383, ПИБ: 
100214228. Предузеће обавља комуналну делатност упра-
вљања јавним паркиралиштима која обухвата услугу одр-
жавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на 
обележеним местима (затворни и отворени простори), ор-
ганизација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга 
уклањања непрописно паркираних, одбачених и оставља-
них возила, премештање паркираних возила под услови-
ма прописаним законом, постављање уређаја којима се по 
налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и 
уклањање, премештање возила и постављање уређаја који-
ма се спречава одвожење возила у случајевима предвиђном 
одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се 
уређује начин обављања комуналне делатности управљања 

јавним паркиралиштима као и вршење наплате ових услуга 
у складу са законом. Претежна делатност предузећа је: 52.21 
–услужне делатности у копненом саобраћају

Радно место: Директор ЈКП за јавне гараже и паркирали-
шта „Паркинг сервис” Београд, на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 27.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказа уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слу-
жбени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за саобраћај, ул. 27 марта број 43–45, Београд, са на-
знаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП за јавне 
гараже и паркиралишта ’Паркинг сервис’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 
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– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против кога није до-
пуштена посебна жалба.

Лица задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су су Ивана Лазаревић, Ива Гргић и Небојша Миливојевић, 
тел: 011/3309-630, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бео-
град-пут”, Београд број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године, 
Скупштина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”, БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП „Београд-
-пут”, Београд, ул. Драгослава Срејовића бр. 8а, Матични 
број: 07023332, ПИБ: 102209952. Предузеће обавља кому-
налну делатност одржавања улица и путева на територији 
градских општина одређених актима града Београда, изво-
ђењем радова којима се обезбеђује несметано и безбедно 
одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вред-
ност улица, путева, тротоара, платоа и сл. Претежна делат-
ност предузећа је: 42.11 – Изградња путева и ауто-путева;

Радно место: Директор ЈКП „Београд-пут”, Београд, на 
период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Драгослава Срејовића број 8а.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказа уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим 
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о 
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Слу-
жбени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секре-
таријата за саобраћај, Ул. 27 марта број 43–45, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП ’Бео-
град-пут’ Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС” ;
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– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против кога није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу је Ивана Лазаревић, Ива Гргић и Татјана Илић, тел: 
011/3309-630, сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бео-
градске електране”, број 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године 
Скупштина Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: 
Пословно име: Јавно комунално предузеће „Београдске 

електране”, Нови Београд
Скраћено пословно име предузећа: ЈКП „Београдске 

електране”, Београд
Седиште предузећа: Београд, Ул. савски насип број 11 
Матични број: 07020210 
ПИБ: 100139344
Предузеће обавља комуналну делатност производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије – централизовану прои-
зводњу и дистрибуцију у више објеката водене паре, топле 

или вреле воде за потребе грејања, сходно закону и Статуту 
ЈКП „Београдске електране” Београд, (I-12352/2 од 14. јуна 
2016. године), на подручју градских општина одређених ак-
тима Града Београда. 

Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање 
паром и климатизација (производња и дистрибуција то-
плотне енергије – централизована производња и дистрибу-
ција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за 
потребе грејања). 

Радно место: Директор ЈКП „Београдске електране”, Бео-
град на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Савски насип број 11. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за енергетику, Краљице Марије број 1/XIV, Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП 
’Београдске електране’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, 
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства и податке о посебним областима знања.
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Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
на старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Снежана Ромић, тел: 011/715-7320, сваког радног дана 
од 9.00 до 13.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Јавно 
осветљење”, 02-209/18-С од 29. јуна 2018. године Скупштина 
Града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: 
Пословно име: Јавно комунално предузеће „Јавно осве-

тљење”, Београд

Скраћено пословно име предузећа: ЈКП „Јавно осветље-
ње”, Београд

Седиште предузећа: Београд, Устаничка 64 (II и VIII спрат).
Матични број: 20085797
ПИБ: 104069240
Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања 

јавног осветљења које обухвара одржавање, адаптацију и 
унапређење објеката и инсталација јавног осветљења ко-
јима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне 
намене, сходно закону и Статуту ЈКП „Јавно осветљење” 
Београд, (бр. 2607 од 13. јуна 2016. године), на подручју 
градских општина одређених актима Града Београда. 

Претежна делатност предузећа је: 43.21 – Постављање 
електричних инсталација. 

Радно место: Директор ЈКП „Јавно осветљење”, Београд 
на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама; односно 
високо образовање стечено на студијама III степена (доктор 
наука) или II (магистар наука).

4. да има најмање десет година радног искуства на по-
словима за које се захтева високо образовање из тачке 3;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5. да има најмање пет година радног искуства на руко-
водећим пословима након стицања звања из тачке 3. овог 
става;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

10. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Устаничка 64 (II и VIII спрат).
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
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Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за енергетику, Краљице Марије број 1/XIV, Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП ’Јав-
но осветљење’, Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми; 
– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање десет година 
радног искуства на пословима за које се захтева условом по-
стављено високо образовање. Из наведених исправа потреб-
но је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”. 
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Снежана Ромић, тел: 011/715-7320, сваког радног дана 
од 9.00 до 13.00 часова.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 
„Градско саобраћајно предузеће „Београд” Београд, број 02-
209/18-С од 29. јуна 2018. године Скупштина Града Београда 
оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С 
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕО-

ГРАД”

Подаци о јавном комуналном предузећу: ЈКП Градско 
саобраћајно предузеће „Београд”, Београд, Кнегиње Љуби-
це број 29, Матични број: 07022662, ПИБ: 100049398. Пре-
дузеће обавља комуналну делатност јавног линијског пре-
воза путника на територији градских општина, одређених 
актима Града Београда, сходно закону, Одлуци о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско сао-
браћајно предузеће „Београд” бр. 3-342/16-С од 8. јуна 2016. 
године и Статуту Јавног комуналног предузећа Градскко 
саобраћајно предузеће „Београд” број 6864 од 14. јуна 2016. 
године. Претежна делатност предузећа је: 49.31 – градски и 
приградски копнени превоз путника.

Радно место: Директор ЈКП Градско саобраћајно преду-
зеће „Београд”, на период од четири године.

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четри године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да је по занимању дипломирани саобраћајни инже-
њер, дипломирани машински инжењер или дипломирани 
инжењер електротехнике;

5. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;

6. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;

7. да познаје област корпоративног управљања;
8. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
9. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

10. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

11. да му нису изречене мере безбедности у складу са За-
коном којим се уређују кривична дела и то:

– обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

– обавезно психијатријско лечење на слободи;
– обавезно лечење наркомана;
– обавезно лечење алкохоличара;
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. кнегиње Љубице број 29. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
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провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секрета-
ријата за јавни превоз, ул. 27. марта број 43–45, Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈКП „Град-
ско саобраћајно предузеће „Београд” Београд.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног центра за социјални рад); 

– Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– Диплома о стручној спреми, из области које су наведе-
не у условима под тачком 4.; 

– Исправе којима се доказује радно искуство (потврде 
или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање. Из наведених исправа потребно 
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– Исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

– Исправе којима се доказује радно искуство на по-
словима који су повезани са пословима јавног предузећа 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности,
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС” .
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је осни-
вач Град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Станиша Драгељевић тел: 011/3309-776 и Љиљана Га-
рић Аризановић тел. 011/3309-790, сваког радног дана од 
9.00 до 13.00 часова.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
јуна 2018. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члана 3. Одлуке о 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. тачка 21. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА БУЛЕВАР ВУДРОA ВИЛСОНА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: САВСКИ ВЕНАЦ    

I – Додељује се назив Булевар и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: САВСКИ ВЕНАЦ
1. Новом градском булевару, на простору „Београда на 

води: , који ће спајати Булевар војводе Мишића /код Сајма/ 
и Карађорђеву улицу /на месту где ће нови мост заменити 
стари Савски мост/ одређује се назив: БУЛЕВАР ВУДРОA 
ВИЛСОНА. 

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

Скупштина Града Београда
Број 015-201/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
јуна 2018. године, на основу члана 34. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Образује се Комисија за спровођење конкурса за из-
бор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Бео-
град, (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и четири члана, које именује 
Скупштина Града Београда.

Председника и три члана Комисије Скупштина Града 
Београда именује на период од три године, док једног члана 
именује за свако појединачно именовање директора.

Члан Комисије за свако појединачно именовање дирек-
тора именује се из реда чланова Надзорног одбора предузе-
ћа у коме се именује директор.
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2. Задатак Комисије је да:
– спроводи јавни конкурс за избор директора јавних 

предузећа, чији је оснивач Град Београд у складу са одлуком 
Скупштине Града Београда о спровођењу јавног конкурса 
за избор директора и огласа о јавном конкурсу,

– прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и са-
ставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак,

– донесе закључак о одбацивању неблаговремених, не-
разумљивих и пријава уз које нису приложени сви потреб-
ни докази,

– у изборном поступку оцењивањем стручне оспосо-
бљености знања и вештина, утврђује резултат кандидата за 
именовање директора јавног предузећа,

– кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак 
доставља писмено обавештење о томе када почиње изборни 
поступак, најмање осам дана пре отпочињања поступка,

– ако се изборни поступак спроводи у више делова кан-
дидате на почетку сваког дела обавештава о томе кад почи-
ње наредни део изборног поступка,

– саставља ранг листу са највише три кандидата која су 
са најбољим резултатима испунила мерила за избор дирек-
тора јавног предузећа, 

– ранг листу и записник о спроведеном изборном по-
ступку Комисија доставља надлежној организационој једи-
ници Градске управе Града Београда,

– кандидату који је учествовао у изборном поступку на 
његов захтев у року од два дана од пријема захтева омогућава 
увид у конкурсну документацију у присуству члана Комисије,

– врши и друге послове у складу са Законом о јавним 
предузећима, Уредбом о мерилима за именовање директо-
ра јавног предузећа и Одлуком Скупштине Града Београда о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора.

3. Комисија доноси Пословник о раду.
4. Организационе и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављају надлежне организационе је-
динице Градске управе Града Београда.

5. Именују се у Комисију за спровођење конкурса за из-
бор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Бео-
град, на период од три године, и то:

за председника:
– Владимир Мурганић, дипл. економиста,
за чланове:
1) Исидора Ибровић, дипл. правник,
2) Милица Станковић, 
3) Марија Жижик.
6. У Комисију за спровођење конкурса за избор дирек-

тора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, за сва-
ко појединачно именовање директора, именују се за члана: 

– Светозар Веселиновић, председник Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Београдски водовод и кана-
лизација”, Београд, за спровођење јавног конкурса за име-
новање директора Јавног комуналног предузећа „Београд-
ски водовод и канализација”, Београд;

– Богдан Влаховић, члан Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Београдске електране”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Београдске електране”, Београд;

– Миљан Милић, председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд, за спрово-
ђење јавног конкурса за именовање директора Јавног кому-
налног предузећа „Градске пијаце”, Београд;

– Предраг Вулиновић, председник Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, Бео-
град, за спровођење јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, 
Београд;

– Дејан Тадић, члан Надзорног одбора Јавног комунал-
ног предузећа „Инфостан технологије”, Београд, за спрово-
ђење јавног конкурса за именовање директора Јавног кому-
налног предузећа „Инфостан технологије”, Београд;

– проф.др Милан Брдар, председник Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд, за 
спровођење јавног конкурса за именовање директора Јав-
ног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд;

– Мирјана Ђурђевић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд, за спрово-
ђење јавног конкурса за именовање директора Јавног кому-
налног предузећа „Јавно осветљење”, Београд;

– Михаило Досковић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд, за спрово-
ђење јавног конкурса за именовање директора Јавног кому-
налног предузећа „Градска чистоћа”, Београд;

– Небојша Томић, члан Надзорног одбора Јавног преду-
зећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, 
Београд, за спровођење јавног конкурса за именовање ди-
ректора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржа-
вање „Ада Циганлија”, Београд;

– Радосав Гојак, председник Надзорног одбора Јавног 
водопривредног предузећа „Београдводе”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног во-
допривредног предузећа „Београдводе”, Београд;

– Милан Ракић, председник Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Градско стамбено”, Београд, за спровођење јав-
ног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Градско стамбено”, Београд;

– Светлана Миљуш, председник Надзорног одбора Јав-
ног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће 
„Београд”, Београд, за спровођење јавног конкурса за име-
новање директора Јавног комуналног предузећа Градско са-
обраћајно предузеће „Београд”, Београд;

– Драган Ђукић, председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Београд-пут”, Београд, за спрово-
ђење јавног конкурса за именовање директора Јавног кому-
налног предузећа „Београд-пут”, Београд;

– Никола Крајновић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Пар-
кинг сервис”, Београд, за спровођење јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа за јавне 
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд;

– Вељко Михаиловић, члан Надзорног одбора Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београд, Ј.П., за 
спровођење јавног конкурса за именовање директора Ди-
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београд, Ј.П.;

– Јелена Николић, председник Надзорног одбора „Урбани-
стичког завода Београда” – Јавно урбанистичко предузеће за 
спровођење јавног конкурса за именовање директора „Урба-
нистичког завода Београда” – Јавно урбанистичко предузеће;

– Немања Ђукић, председник Надзорног одбора Јавног 
предузећа за обављање делатности од општег интереса за 
град Београд „Сава центар”, Београд, за спровођење јав-
ног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за Град Београд 
„Сава центар”, Београд;

– Бојан Шево, председник Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава”, Београд, за спровођење јав-
ног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за Град Београд 
„Београдска тврђава”, Београд;

– Слободан Ребић, члан Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа „Хиподром Београд”, Београд, за спровођење јавног 
конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Хипо-
дром Београд”, Београд.
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– Драгана Вујачић, председник Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Ветерина Београд”, за спровођење 
јавног конкурса за именовање директора Јавног комунал-
ног предузећа „Ветерина Београд”,

– Радомир Костадиновић, председник Надзорног одбо-
ра Јавног предузећа за управљање путевима града Београда 
„Путеви Београда”, Београд, за спровођење јавног конкурса 
за именовање директора Јавног предузећа за урављање јав-
ним путевима Града Београда „Путеви Београда”.

7. За рад у Комисији председнику и члановима комисије може 
се утврдити право на накнаду посебним актом градоначленика.

8. Даном доношења овог решења престаје да важи Реше-
ње о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 90/16, 100/16 и 70/17).

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

Скупштина Града Београда
Број 020-210/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. jуна 
2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др закон и 101/16 – др закон) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА  

ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА
1. Разрешава се Наташа Илић дужности вршиоца дужно-

сти директора Центра београдских фестивала, на лични захтев.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-250/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. jуна 
2018. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др закон и 101716 – др закон) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЦЕНТРА БЕОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА

1. Именује се Дамир Хандановић, мастер правник, за вр-
шиоца дужности директора Центра београдских фестива-
ла, најдуже једну годину.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-251/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о изради плана детаљне регулације за 

део насеља Јајинци  уз Улицу Јакова Галуса, градске 
општине Раковица и Вождовац  – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације просторне целине Косанчићев венац, 
за део блока између улица: Карађорђеве, Велике 
степенице и Косанчићев венац, градска општина 
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради Плана детаљне регулације при-
кључних 35 kV кабловских водова од планиране ТС 
35/10 kV „Сингидунум” до планиране ТС 100/35 kV 
„Сурчин”, градска општина Сурчин– – – – – – – – –  4

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације подручја уз Јужни булевар између 
улица: Максима Горког, Шуматовачке, Ђердапске и 
Господара Вучића, 1. фаза разраде ПДР 9. Месне за-
једнице на Врачару, за део Глока 156  – – – – – – – –  5

Одлука о изради Плана детаљне регулације за по-
дручје између улица: Чамџијине, Радничке, Брдовите, 
Лазара Кујунџића, Станка Опсенице, Љешке, Винодол-
ске и Петра Мећаве, градска општина Чукарица  – – –  6

Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљ-
не регулације насеља Батајница, градска општина 
Земун, за део Улице нова 47  – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изради Плана детаљне регулације блика 
између Булевара краља Александра и улица Синђели-
ћеве, Нишке и Средачке, градска општина Врачар  –  8

Одлука о Измени и допуни Плана детаљне регула-
ције дела Врачарског платоа између улица Катаниће-
ве, Чубурске, унутрашње границе парцела дуж парне 
стране Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небој-
шине, Скерлићеве и Боре Станковића, за део блока 
између улица: Мутапове, Боре Станковића, Борислава 
Пекића и Макензијеве, градска општина Врачар– – –  9

Одлука о изради Плана детаљне регулације дела 
блока северно од Виноградске улице, градска оп-
штина Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Страна
Одлука о изради Плана детаљне регулације Бло-

ка 31 у Новом Београду, градска општина Нови 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених уступљених јавних 
прихода у трајни улог у капиталу Привредног дру-
штва „Политика” а.д. Београд са стањем на дан 31. 
децембра 2017. године, са припадајућом каматом до 
5. априла 2018. године  – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених уступљених јавних 
прихода у трајни улог у капиталу Саобраћајног пре-
дузећа „Ласта” а.д. Београд и у капиталу Саобраћај-
ног предузећа „Ластра” д.о.о. Лазаревац, са стањем 
на дан 30. новембра 2017. године, са припадајућом 
каматом до 11. јануара 2018. године– – – – – – – – –  13

Одлука о отпису потраживања доспелих на дан 
31. децембра 2016. године по основу неизмирених 
изворних и уступљених јавних прихода Града Бео-
града Привредном друштву за производњу лекова, 
дентала, антибиотика, фармацеутских сировина, 
парафармацеутике, ветеринарских производа и 
адитива „Галеника” а.д. из Београда и његовом за-
висном друштву, Привредном друштву „Галеника – 
клирит” д.о.о. из Београда  – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о подизању споменика патријарху Павлу  14
Одлука о подизању споменика утемељивачима 

српске кошарке  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14
Одлука о спровођењу јавног конкруса за избор 

директора јавних предузећа чији је оснивач Град 
Београд са огласима  – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о додели назива Булевар Вудроа Вилсо-
на на територији градске општине Савски венац  –  30

Решење о образовању Комисије за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач Град Београд  – – – – – – – – – – – – – – –  30

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Центра београдских фестивала  – – – – – – – –  32

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Центра београдских фестивала  – – – – – – – –  32
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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