
Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 146. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину постављања привреме-

них објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, број 31/02 – пречишћен текст, 11/05, 
29/07 и 61/09), у члану 2. у ставу 7. после речи „отвореног” 
додају се речи „и затвореног”.

У истом члану став 8. брише се.

Члан 2.
У члану 12. после става 4. додају се два нова става који 

гласе:
„Комунални инспектор, на захтев надлежног органа 

града, односно градске општине, решењем може наложити 
да се привремени објекат привремено уклони када је не-
опходно због извођења неодложних радова на заштити и 
одржавању комуналних објеката или привремене измене 
режима саобраћаја, док те околности трају. Трошкове ук-
лањања и враћања објекта на првобитно место сноси ин-
веститор радова.

Решење о привремоном уклањању привременог објекта 
доставља се организационој јединици Градске управе града 
Београда надлежној за послове јанвих прихода”.

Члан 3.
У члану 21. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Контролу над применом ове одлуке у складу са зако-

ном и другим прописима, врши комунална полиција”.

Члан 4.
У члану 24. став 1. речи „од 5.000 до 500.000 динара” за-

мењују се речима „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У истом члану и ставу тачка 3. брише се.
У ставу 2. речи „250 до 25.000 динара” замењују се речи-

ма „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи „2500 до 250.000 динара” замењују се ре-

чима „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи „250 до 25.000 динара” замењују се речи-

ма „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

Члан 5.
Члан 25. мења се и гласи:
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се правно 

лице и предузетник ако:
– привремени објекат користи супротно одобрењу 

(члан 18) и
– простор око привременог објекта не одржава уредно и 

у исправном стању (члан 19).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 5.000 динара физичко и одговорно лице у прав-
ном лицу.

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу 
места комунални инспектор односно комунални полицајац.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.

Градоначелник града Београда ускладиће акт из члана 3. 
став 2. Одлуке са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одулуке.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а одредбе члана 1. 
ове одлуке примењују се од дана ступања на снагу акта из чла-
на 6. ове одлуке.

Скупштина града Београда
Број 352-634/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 146. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗ-
ГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА

Члан 1.
У Одлуци о постављању тезги и других покретних при-

времених објеката („Службени лист града Београда”, број 
31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06 и 61/09), у члану 
19. после става 2. додаје се нови став који гласи:

„Контролу над применом ове одлуке у складу са зако-
ном и другим прописима, врши комунална полиција.”
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Члан 2.
После члана 21. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 21а
Комунални инспектор, на захтев надлежног органа гра-

да, односно градске општине, решењем може наложити да се 
покретни објекат привремено уклони када је неопходно због 
извођења неодложних радова на заштити и одржавању кому-
налних објеката или привремене измене режима саобраћаја, 
док те околности трају. Трошкове уклањања и враћања обје-
кта на првобитно место сноси инвеститор радова.

Решење о привремоном уклањању покретног објекта 
доставља се организационој јединици Градске управе града 
Београда надлежној за послове јанвих прихода.”

Члан 3.
У члану 22. став 1. речи „од 5.000 до 500.000 динара” за-

мењују се речима „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У истом члану и ставу, тач. 2. и 3. бришу се.
У ставу 2. речи „250 до 25.000 динара” замењују се речи-

ма „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.
У ставу 3. речи „2500 до 250.000 динара” замењују се ре-

чима „од 5.000,00 до 250.000,00 динара”.
У ставу 4. речи „250 до 25.000 динара” замењују се речи-

ма „од 2.500.00 до 75.000,00 динара”.

Члан 4.
Члан 23. мења се и гласи:
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се правно 

лице и предузетник ако:
– покретни објекат користи супротно одобрењу (члан 16) и
– покретни објекат и простор око њега не одржава уред-

но и у исправном стању (члан 17).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 5.000 динара физичко и одговорно лице у прав-
ном лицу.

Новчану казну из ст. 1. и 2. овог члана наплаћује на лицу 
места комунални инспектор, односно комунални полицајац.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-635/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРА-
ЋАЈНИЦЕ НОВА ДУНАВСКА ОД ПАНЧЕВАЧКОГ МОСТА 
ДО ПУТА ЗА АДУ ХУЈУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације са-

обраћајнице Нова Дунавска од Панчевачког моста до пута 
за Аду Хују, градска општина Палилула (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за привођење простора планираној намени, у 
складу са одредбама Генералног плана Београда 2021, годи-
не („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 
и 63/09).

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је кори-

дор саобраћајнице Нова Дунавска, дужине око 2000 m, ши-
рине око 60 m, до границе Одлуке о изради плана детаљне 
регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, 
од Панчевачког пута до приступног пута за ТС, са мостом 
преко Дунава и локацијом ТС „Београд 20” („Службени 
лист града Београда”, број 20/09), са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 12 ha. 

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анали-
зу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је 
предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, који 
је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

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

Члан 8.
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 ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информисања 
и у информативном гласилу градске општине Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Палилула.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
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ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства животне средине и просторног планирања и шест 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да (по две копије), и ЈУП „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Палилула (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Па-
лилула.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-623/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, КРУЖНИ ПУТ, 
КУМОДРАШКЕ И ДАРВИНОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације подручја 

између улица Браће Јерковић, Кружни пут, Кумодрашке и 
Дарвинове, градска општина Вождовац (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање 

решења предвиђених важећим плановима, стварање план-
ског основа за формирање парцела јвне намене, изградњу 
нових и реконструкцију постојећих објеката и изградњу по-
требне комуналне инфраструктуре за планиране садржаје.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 

територије градске општине Вождовац између улица Дар-
винове и Браће Јерковића и Новог кумодрашког колектора 
и део територије између Новог кумодрашког колектора и 
улица Кружни пут, Кумодрашка и Дарвинова, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 35,2 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана, посебно имајући у виду коридор Новог ку-
модрашког колектора.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе ли-
није улица и осталих јавних површина и грађевинске линије 
са елементима за обележавање на геодетској подлози, ниве-
лационе коте улица и осталих јавних површина (нивелаци-
они план), композициони план и план партерног уређења, 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру, правила уређења и прави-
ла грађења по целинама и зонама, економску анализу и про-
цену улагања из јавног сектора и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

„РС Art”, Београд, Страхињића бана бр. 66а (у складу са уго-
вором закљученим са предузећем „ЈИНПРОС” из Београда, 
који је заведен под бројем 14/24 од 4. децембра 2008. године).

Приликом израде концепта и нацрта плана детаљне ре-
гулације обавезна је сарадња обрађивача плана са ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”.

Обрађивач плана је дужан да нацрт плана изради у року 
од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

предузеће „ЈИНПРОС”, Београд, Књегиње Зорке бр. 96.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 8.
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 инфо-
рмисања и у информативним гласилима градске општине 
Вождовац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Вождовац.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове и Републичког геодетског завода и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
животне средине и просторног планирања и седам приме-
рака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, предузећа „РС 
Art” и Градске општине Вождовац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Вождовац.
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-624/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 30. 
јуна 2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НОВИ 

КУМОДРАШКИ КОЛЕКТОР, ГРАДСКА ОПШТИНА 
ВОЖДОВАЦ 

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за Нови 

кумодрашки колектор, градска општина Вождовац (у 
даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за дефинисање јавног интереса, формирање 
парцела јавне намене за изградњу инфраструктурних обје-
ката за Нови кумодрашки колектор, са основним задатком 
заштите од вишка кишних вода.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 

територије градске општине Вождовац, које су Генерал-
ним планом Београда 2021. предвиђене за трасу планира-
ног колектора кишних и отпадних вода, која пролази кроз 
површине немењене за: комуналне делатности и инфра-
структурне површине (локација ретензије), привредне де-
латности и привредне зоне, становање и стамбено ткиво, 
зелене површине, комерцијалне зоне и градске центре, са-
обраћај и саобраћајне површине.

Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
територије Градске општине Вождовац на подручју катас-
тарских општина Вождовац и Кумодраж. Оријентациона 
дужина трасе канализационог колектора је око 2.760 m са 
ширином коридора око 30 m, којим је обухваћен и заштит-
ни појас са сервисном саобраћајницом. Укупна површина 
плана детаљне регулације је око 12,3 ha од чега је површина 
комплекса ретензије „Кумодраж 1” око 4.0 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 

комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анализу 
и процену улагања из јавног сектора и графички део.

План детаљне регулације може по потреби да се доно-
си фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће 
се целине – фазе које је могуће даље самостално плански 
разрађивати. 

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу 

ЈУП „Урбанистички завод Београда” из Београда, Палмо-
тићева 30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обез-

бедиће град Београд преко Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда.

Члан 7.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

Члан 8.
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 ин-
формисања и у информативним гласилима градске општи-
не Вождовац. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Вождовац.

Члан 9.
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, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и 
шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове, Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града (по две копије) и ЈУП „Урбанистички завод Београда” 
и градске општине Вождовац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градске општине 
Вождовац.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-625/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА 

ИЗМЕЂУ: БАТАЈНИЧКОГ ПУТА, СТАМБЕНОГ НАСЕЉА 
И КОМПЛЕКСА СПЕЦИЈАЛНЕ НАМЕНЕ 13. МАЈ, РЕКЕ 
ДУНАВ И ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ГОРЊИ ЗЕМУН – ЗОНЕ 3 И 4, 
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације простора 

између: Батајничког пута, стамбеног насеља и комплекса спе-
цијалне намене 13. мај, реке Дунав и границе плана детаљне 
регулације привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4, Градска 
општина Земун (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за привођење простора планираној намени, у 
складу са одредбама Генералног плана Београда 2021. годи-
не („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 
и 63/09).

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је део те-

риторије градске општине Земун, између: Батајничког пута, 
стамбеног насеља и комплекса специјалне намене 13. мај, 
реке Дунав и границе плана детаљне регулације привредне 
зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4 („Службени лист града Београ-
да”, број 14/05) са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 190 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анали-
зу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је 
предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације може по потреби да се доно-
си фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће 
се целине – фазе које је могуће даље самостално плански 
разрађивати.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Слободан Балаћ, Београд – Батајница, Мајора Зорана 
Радосављевића бр. 327 (у складу са уговором бр. 021-2252 
од 21. маја 2010. године, закљученим између инвеститора и 
Ј.У.П. Урбанистички завод Београда).

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 8.
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 ја-
вног увида, огласиће се у дневним средствима информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Земун.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Земун.

Члан 9.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три при-

мерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се 
по овери чувати код Скупштине града Београда као доносиоца 
плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Ре-
публичког геодетског завода и један примерак оригинала у ди-
гиталном облику за потребе Министарства животне средине и 
просторног планирања и шест примерака копија у аналогном 
и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (по две копије) и ЈУП „Урбанистички завод 
Београда” и градске општине Земун (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Земун.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-626/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАД-
ЊУ МАГИСТРАЛЕ III ТОПЛОВОДА ОД ТЕРМОЕЛЕК-
ТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА – А ДО НАСЕЉА ШЉИВИЦЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за из-

градњу магистрале III топловода од Термоелектране Никола 
Тесла – А до насеља Шљивице, градска општина Обреновац.
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Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за изградњу магистрале III топловода од Тер-
моелектране Никола Тесла-А до насеља Шљивице и мо-
гућности за проширење топловодне мреже и остваривање 
нових прикључака на територији Обреновца.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћен је кори-

дор магистрале III топловода од Термоелектране Никола 
Тесла – А до насеља Шљивице, примарна мрежа топлотних 
подстаница, као и локација топлотних подстаница, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана, поделу простора на посебне целине и зоне, намену 
земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и 
грађевинске линије са елементима за обележавање на геодет-
ској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (ни-
велациони план), трасе, коридоре и капацитете за саобраћај-
ну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, правила 
уређења и правила грађења по целинама и зонама, економску 
анализу и процену улагања из јавног сектора, локације за које 
је предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената. 

Члан 5.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавних 
набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће ЈКП „Топловод” из Обреновца.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја плана на животну средину.

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда и градске 
општине Обреновац. Подаци о начину излагања нацрта 
плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у 
дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима градске општине Обреновац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Обреновац.

Члан 9.
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, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 

потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
по две копије, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанис-
тички завод Београда”, обрађивача плана и градске општи-
не Обреновац (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градске општине 
Обреновац.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-627/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА 
СЕВЕРОЗАПАДНО ОД УЛИЦА ЗЕМУНСКЕ И ТОШИН 

БУНАР, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације подручја 

северозападно од улица Земунске и Тошин бунар, градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање 

решења предвиђених важећим плановима, стварање план-
ског основа за изградњу нових и реконструкцију постојећих 
објеката и изградњу потребне комуналне инфраструктуре 
за планиране садржаје.

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације обухваћене су две 

просторне целине непосредно уз раскрсницу улице Тошин 
бунар и саобраћајнице УМП: северни део између улице Ге-
оргија Старика, железничке пруге и раскрснице и јужни 
део између раскрснице, улица Тошин бунар и Земунска и 
лесног одсека, са везама инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, укупне површине око 12,5 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана, посебно имајући у виду границу саобраћај-
нице УМП.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе ли-
није улица и осталих јавних површина и грађевинске линије 
са елементима за обележавање на геодетској подлози, ниве-
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лационе коте улица и осталих јавних површина (нивелаци-
они план), композициони план и план партерног уређења, 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру, правила уређења и прави-
ла грађења по целинама и зонама, економску анализу и про-
цену улагања из јавног сектора и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30 (у 
скалду са уговором закљученим са предузећем „БАЊИЦА 
ЕН” из Београда, који је заведен под бројем 021-2419/10 од 
9. јуна 2010. године).

Обрађивач плана је дужан да нацрт плана изради у року 
од 10 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „БАЊИЦА ЕН” из Београда, Алексе Нена-
довића 32.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

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

Члан 8.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда. Подаци о на-
чину излагања Нацрта плана 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 
мишљење градској општини Нови Београд. 

Члан 9.
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, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и 
шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда (по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” 
и градске општине Нови Београд (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Нови Београд.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-628/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-

НОГ ПАРКА НА ЛОКАЦИЈИ СЕВЕРНО ОД ПЕТЉЕ 
АЕРОДРОМ НА АУТОПУТУ М1 ЗАГРЕБ–БЕОГРАД, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације привред-

ног парка на локацији северно од петље „Аеродром” на 
аутопуту М1 Загреб–Београд, градска општина Сурчин (у 
даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде плана детаљне регулације је стварање планског 

основа за привођење простора планираној намени, у складу са 
одредбама Генералног плана Београда 2021. год. („Службени 
лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

Члан 3.
Границом плана детаљне регулације је обухваћен део те-

риторије градске општине Сурчин, северно од аутопута М1 
Загреб–Београд, у оквиру површина намењених Генерал-
ним планом Београда 2021. год. („Службени лист града Бео-
града”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09) за привредне паркове, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 55 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 4.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, намену земљишта, регулационе 
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на геодетској подлози, нивела-
ционе коте улица и јавних површина (нивелациони план), 
трасе, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру, правила уређења и 
правила грађења по целинама и зонама, економску анали-
зу и процену улагања из јавног сектора, локације за које је 
предвиђена израда урбанистичког пројекта и графички део.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 5.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Fenix developments” д.о.о, Београд, Милен-
тија Поповића бр. 7/Б.

Члан 7.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.



Број 24 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2010.

Члан 8.
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 информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Сурчин. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Сурчин.

Члан 9.
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, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства животне средине и просторног планирања и шест 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да (по две копије) и ЈУП „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Сурчин (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Сурчин.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-629/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ 
ВЕНАЦ, БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉА ПЕТРА I, КО-
САНЧИЋЕВ ВЕНАЦ И КНЕЗА СИМЕ МАРКОВИЋА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД 

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне 

регулације просторне целине Косанчићев венац, блок из-
међу улица: Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза Симе 
Марковића, градска општина Стари град (у даљем тексту: 
измена и допуна Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде измена и допуна Плана детаљне регулације 

је преиспитивање планираних решења из Плана детаљне 
регулације просторне целине Косанчићев венац („Службе-
ни лист града Београда”, број 37/07), у складу са условље-

ностима дефинисаним Генералним планом Београда 2021. 
(„Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 
63/09), стварање планских услова за доградњу постојећег и 
изградњу новог објекта на парцели Патријаршије са одгова-
рајућом инфраструктуром, у контексту насталих потреба 
СПЦ и целине заштићеног простора Косанчићевог венца.

Члан 3.
Границом измена и допуна Плана детаљне регулације 

обухваћен је део територије градске општине Стари град, 
између улица: Краља Петра I, Косанчићев венац и Кнеза 
Симе Марковића, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 0,6 ha.

Коначна граница измена и допуна Плана детаљне ре-
гулације ће се утврдити приликом израде и верификације 
концепта, изузетно нацрта плана.

Члан 4.
Измене и допуне Плана детаљне регулације садржаће 

нарочито: границу измена и допуна плана и обухват грађе-
винског подручја, поделу простора на посебне целине и 
зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јав-
них површина и грађевинске линије са елементима за обе-
лежавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица 
и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама, економску анализу и процену улагања 
из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда ур-
банистичког пројекта, графички део, композициони план и 
план партерног уређења.

Измене и допуне Плана детаљне регулације пред-
стављаће плански основ за издавање информације о 
локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко 
техничких докумената.

Члан 5.
Израда Измена и допуна Плана детаљне регулације пове-

рава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмо-
тићева бр. 30, који је дужан да нацрт измена и допуна плана из-
ради у року од 10 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације обезбедиће се из буџета града Београда.

Члан 7.
За потребе израде измена и допуна Плана детаљне ре-

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

Члан 8.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града 
Београда. Подаци о начину излагања Нацрта измена и до-
пуна плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће 
се у дневним средствима информисања и у информативном 
гласилу градске општине Стари град. 

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење градској општини Стари град.

Члан 9.
Елаборат измена и допуна Плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и диги-
талном облику који ће се по овери чувати код Скупштине 



30. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 24 – 9

града Београда као доносиоца плана, Секретаријата за ур-
банизам и грађевинске послове и Републичког геодетског 
завода и један примерак оригинала у дигиталном облику 
за потребе Министарства животне средине и просторног 
планирања и осам примерака копија у аналогном и диги-
талном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове и Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (по две копије) и ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, Републичког завода за заштиту споменика 
културе, Завода за заштиту споменика културе града Бео-
града и градске општине Стари град (по једна копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради измена и 

допуна Плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
дневног информисања и у информативном гласилу градске 
општине Стари град.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-630/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ АУТО-
ПУТ У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне 

регулације за подручје привредне зоне Аутопут, градске 
општине Нови Београд, Земун и Сурчин (у даљем тексту: 
измена и допуна плана детаљне регулације).

Члан 2.
Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулације 

је преиспитивање планираних решења из Плана детаљне 
регулације за подручје привредне зоне Аутопут, градске 
општине Нови Београд, Земун и Сурчин („Службени лист 
града Београда”, број 61/09) у складу са условљеностима де-
финисаним Генералним планом Београда 2021 („Службени 
лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), ства-
рање планских основа за изградњу саобраћајнице на но-
вим планираним позицијама и пратеће комуналне инфра-
структуре, преиспитивање позиције саобраћајнице С XIIIа, 
саобраћајног решења петље „НОВА” као и урбанистичких 
показатеља и параметара у оквиру планираних комплекса. 

Члан 3.
Границом измена и допуна плана детаљне регулације 

обухваћена је територијиа блокова 11 и 12, саобраћајна пе-
тља „НОВА” и околне саобраћајнице са везама саобраћајни-
ца и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мре-
же, површине око 100 ha.

Коначна граница измена и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације 
концепта, изузетно нацрта плана.

Члан 4.
Измена и допуна плана детаљне регулације садржаће 

нарочито: границу измена и допуна плана и обухват грађе-
винског подручја, поделу простора на посебне целине и 
зоне, намену земљишта, регулационе линије улица и јав-
них површина и грађевинске линије са елементима за обе-
лежавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица 
и јавних површина (нивелациони план), трасе, коридоре и 
капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 
инфраструктуру, правила уређења и правила грађења по 
целинама и зонама, економску анализу и процену улагања 
из јавног сектора, локације за које је предвиђена израда ур-
банистичког пројекта, графички део, композициони план и 
план партерног уређења.

Измена и допуна плана детаљне регулације представљаће 
плански основ за издавање информације о локацији, лока-
цијске дозволе и израду урбанистичко техничких докумената. 

Члан 5.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Палмотићева бр. 30, који је дужан да нацрт измена и допу-
на плана изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 6.
Средства за израду измена и допуна плана детаљне регу-

лације обезбедиће се из буџета града Београда.

Члан 7.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

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

Члан 8.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града 
Београда. Подаци о начину излагања нацрта измена и до-
пуна плана на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће 
се у дневним средствима информисања и у информативном 
гласилу градских општина Нови Београд, Земун и Сурчин.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације дос-
тавиће се на мишљење градским општинама Нови Београд, 
Земун и Сурчин.

Члан 9.
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, Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Републичког геодетског завода и 
један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе 
Министарства животне средине и просторног планирања и 
осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по 
две копије), ЈУП „Урбанистичког завода Београда”, и градских 
општина Нови Београд, Земун и Сурчин (по један копија).

Члан 10.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради имена и 

допуна плана детаљне регулације огласиће се у средствима 
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дневног информисања и у информативном гласилу град-
ских општина Нови Београд, Земун и Сурчин.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-631/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
јуна 2010. године, на основу члана 35. став 10. Закона о пла-
нирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 
81/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА САОБРАЋАЈНИЦУ СЕВЕРНА ТАНГЕНТА ОД САОБРА-

ЋАЈНИЦЕ Т6 ДО ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА – СЕКТОР 2
(деоница од Зрењанинског пута – М 24.1. 

до Панчевачког пута – М 1.9)

А. УВОД

А.1. Повод и циљеви израде плана
На основу захтева Дирекције за грађевинско земљиште 

и изградњу Београда, приступило се изради Плана детаљне 
регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћај-
нице Т6 до Панчевачког пута. Предмет израде овог плана 
је деоница Сектора 2 – деоница од Зрењанинског пута – М 
24.1. до Панчевачког пута – M 1.9.

Циљ плана је дефинисање трасе Сектора 2 саобраћајни-
це Северна тангента. Такође, део Сектора 1 ове саобраћај-
нице, који је већ третиран кроз ПДР за саобраћајницу Се-
верна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута 
– Сектор 1 („Службени лист града Београда”, број 58/09), 
обухваћен је границом овог плана због корекција насталим 
током израде идејног пројекта а у циљу рационализације 
трошкова изградње.

Основна улога саобраћајнице Северна тангента је по-
везивање банатског са сремским делом града без проласка 
кроз централно градско подручје. Реализацијом Северне 
тангенте стварају се услови за равномернију расподелу то-
кова друмског теретног саобраћаја на обилазне саобраћај-
нице, што би додатно довело до повећања пропусне моћи 
уличне мреже града. 

У дефинисању трасе планиране саобраћајнице ко-
ришћен је Идејни пројекат саобраћајнице Северна тан-
гента чији је носилац предузеће ЦИП из Београда као и 
Генерални пројекат и претходна студија оправданости за 
саобраћајницу Северна тангента чији су носиоци израде 
предеузећа „Хидропромет-инжењеринг”, Београд и Косо-
вопројект, Београд. 

A.2. Обухват плана

A.2.1. Опис границе плана
Границом Плана обухваћена је регулација Сектора 2 

саобраћајнице Северне тангенте у дужини трасе од око 11 
km и део Сектора 1 у зони петље са Зрењанинским путем: 

сама петља, део Зрењанинског пута у дужини од око 1150 
m у зони поменуте петље, веза за гробље „Збег” и приступ-
ни пут са саобраћајнице Северна тангента за комплекс СЦ 
„Ковилово” у дужини од око 400 m.

Граница обухвата петљу Северне тангенте са Зрењанин-
ским путем, пратећи у зони пољопривредног земљишта 
границу зоне заштитног зеленила минимално 20m од иви-
це шкарпе, односно линију на растојању мин. 5m од ивице 
шкарпе у зони постојећег шумског комплекса који се нала-
зи између СЦ „Ковилово” и Зрењанинског пута. Северно 
од петље са Зрењанинским путем граница прати коридор 
Зрењанинског пута, који је ка пољопривредном земљишту 
(западно) дефинисао појас заштитног зеленила ширине 
20m од ивице шкарпе, а ка шумском комплексу (источно) 
појас од 5m. Источно од наведене петље граница је дефини-
сана коридором Северне тангенте до петље са приступним 
путем за СЦ „Ковилово”. Од поменуте петље до границе 
ПДР-а за „БГ спортски центар Ковилово” граница плана 
прати приступни пут за СЦ Ковилово и то: источно на рас-
тојању мин 5m од шкарпе ове саобраћајнице осим у зони 
„БГ спортски центар Ковилово” где иде по огради компле-
кса а западно према шумском комплексу мин. 3m од шкар-
пе саобраћајнице. 

Јужно од петље са Зрењанинским путем граница обух-
вата денивелисану везу ка гробљу „Збег” и прати планирану 
регулациону линију Зрењаниског пута на одстојању од 3m 
све до уклапања у постојећу трасу ове саобраћајнице одакле 
иде по катасарској парцели ове саобраћајнице.

Поред горе наведеног дела Сектора 1, границом Плана 
обухваћен је Сектор 2 који се простире на делу територије 
општина Палилула, почевши од раскрснице за СЦ Ковило-
во и наставља кроз пољопривредно земљиште. Граница је 
дефинисана на минимум 20m од ивице шкарпе саобраћај-
нице Северна тангента формирајући на тај начин појас 
заштитног зеленила. 

Од стационаже km 10+900 граница прати, на растојању 
20m од регулације, сервисне саобраћајнице за приступ зо-
нама пратећих садржаја до тачке Т 98 и затим наставља 
границом ових комплекса све до тачке Т 94 и наставља на 
североисток пратећи појас заштитног зеленила Северне 
тангенте ширине 20m. На стационажи km 11+834 граница 
прати планирани денивелисани прелаз преко Северне тан-
генте на остојању од 10m од ивице банкине. У наставку тра-
се граница прати коридор саобраћајнице на одстојању око 
20m од ивице шкарпе а у зони денивелисане петље са са-
обраћајницом СМТ-север прати геометрију саме раскрсни-
це на истом одстојању . 

Од ове денивелисане везе граница прати трасу на југ 
појасом заштитног зеленила ширине 20m и наставља до 
планиране четворокраке раскрснице са саобраћајни-
цом „Веза за Борчу” на стационажи 15+827. У зони ове 
раскрснице граница се налази на остојању од 5m од ивице 
тротоара. Граница даље прати трасу на југ на одстојњу мин. 
20m од ивице шкарпе до стационаже km 18+735 где почиње 
планирани мост преко постојеће пруге Београд-Панчево– 
Вршац. У зони моста граница Плана се налази на одстојању 
од 10m од регулације моста, обухватајући и зоне постојећих 
стубова електро водова. Граница плана у наставку трасе 
наставља до зоне денивелисане петље са Панчевачким пу-
тем пратећи саобраћајницу на одстојању мин. 20m од ивице 
шкарпе. У зони денивелисане петље граница прати геомет-
рију планираних рампи на одстојању од мин. 20m од ивице 
банкине а у појасу Панчевачког пута иде по граници пар-
целе ове саобраћајнице до темена Т204, Т203 на западу од-
носно до темена Т218 , Т217 на истоку.
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A.2.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе плана
У оквиру границе плана издвајају се следеће катастарске 

парцеле:
КО Ковилово
делови к.п.
435/1, 834, 435/2, 430, 432, 431, 835, 1005, 
КО Борча
делови к.п.
12613/2, 12039/2, 12569/2, 12228, 4317/1, 1084/1, 1080/5, 

1083/1, 1080/4, 1082/1, 1080/3, 1081/1, 1080/1, 4309, 1160/1, 
1161/1, 1161/2, 1162/2, 1174/2, 1175/3, 1175/4, 1176/2, 1176/1, 
1177, 1178/2, 1179/1, 966, 959/3, 959/2, 960/11, 960/12, 959/6, 
959/1, 960/1, 960/2, 960/4, 960/5, 960/10, 961/3, 961/4, 961/6, 
941/5, 968, 969, 970, 971, 1078, 1068, 1067, 1066, 1060, 1059, 
1048, 4316/1, 1043, 1042/2, 1042/1, 1041, 1040, 1039, 4315, 69, 
68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 
50, 49, 48, 47/1, 47/2, 46, 45, 44, 43, 42/1, 42/2, 42/3, 41, 40, 39, 
38, 37, 36, 35, 34, 33, 32/1, 32/2, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 
21, 20, 19, 18/1, 18/2, 17, 16/1, 16/2, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1, 4303, 183/2, 184, 181, 182/1, 182/2, 187, 188, 189, 
190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 4308, 4304, 228, 229, 230, 231, 232/1, 232/2, 
233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 239, 240, 241, 4318/3, 957/3, 958/3, 
1183/2, 1182/1, 1181/1, 1180/2, 956/3, 955/4, 954/4, 

целе к.п.
961/1, 961/5, 962/1, 962/2, 962/3, 962/4, 963, 964, 965, 967, 

1071, 1072, 1073, 1079, 1077, 1076, 1075, 1074, 1070, 1069, 
1046, 1047, 1045, 1044, 960/3, 960/6,

КО Комарева хумка
делови к.п.
814, 560, 610, 600, 590, 580, 608, 570, 589, 591, 607, 612, 

609, 611, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 533/5, 533/6, 824, 563/2, 
563/1, 559, 823, 

КО Овча
делови к.п.
620, 5077, 669/3, 668/4, 667/4, 665/4, 640/4, 677, 676, 668/3, 

5106/4, 645/2, 650/2, 651/2, 652/2, 653/2, 657/2, 658/2, 662/2, 
664/3, 635/3, 636/5, 637/6, 637/5, 638/5, 639/6, 639/5, 640/5, 
641/4, 641/3, 642/4, 692, 642/3, 644/3, 645/3, 699, 698, 693, 687, 
686, 681, 680, 5160/2, 5161, 5156, 5070, 386, 5104, 622, 758/1, 
3607, 3608, 3610/1, 5070, 5107, 3617, 3619, 3620, 3621, 3623, 
3625/2, 3626/2, 3628, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 
3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 
3648, 3649, 3650, 3651, 3654, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 
3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669/1, 3669/2, 3788, 
3789, 3792, 3793, 3794, 3797, 3798, 3799, 3801, 3804, 3786/1, 
3786/2, 3787, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 
3782, 3783, 3784, 3763, 3764, 3765, 3766, 3759, 3760, 3761, 
3751/1, 3768/2, 3611, 3751/4, 3762/2, 3762/1, 3767/1, 3767/2, 
3618/1, 3618/2, 5151/1, 672/1, 621, 5069, 590, 591, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 598, 626, 599, 600, 623, 769, 767, 758/2, 758/3, 
5106/1, 669/1, 670/1, 671/1, 673/1, 758/27, 766, 3610/2, 3609/1, 
5155, 758/4, 3672/5, 758/26, 5106/3, 3755, 3614, 3615, 3546/1, 
3613/13, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 408, 409, 410, 385, 
666, 663, 661, 660, 659, 643, 633, 632, 631, 630, 628, 627, 634/1, 
635/1, 636/1, 637/1, 638/1, 639/1, 640/1, 641/1, 667/1, 668/1, 
656, 3750/1, 3751/2, 3751/3, 3751/5, 3753, 3754, 3752/1, 3752/2, 
3752/3, 3756, 3758, 3757/1, 3757/2, 3757/3, 3785/1, 3785/2, 3652, 
3622, 3625/1, 3626/3, 3627, 608, 3653, 3613/7, 5106/1,

целе к.п.
665/3, 642/2, 642/1, 644/1, 645/1, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1, 

657/1, 658/1, 662/1, 634/2, 635/2, 636/4, 636/3, 636/2, 637/4, 637/3, 
637/2, 638/4, 638/3, 638/2, 639/4, 639/3, 639/2, 640/3, 640/2, 667/3, 

644/2, 664/2, 664/1, 665/2, 665/1, 641/2, 3609/2, 3609/5, 3609/3, 
3616, 3751/6, 3609/4, 667/2, 5106/2, 668/2, 669/2, 670/2, 670/3, 
671/2, 671/3, 672/3, 672/4, 673/2, 654, 649, 648, 647, 646, 655,

КО Крњача
делови к.п.
1659/1, 1670/1, 1036/31, 1670/15, 1670/11, 1043/1, 1670/20, 

926/2, 926/1, 1669/1, 1646, 1661/2, 125/4, 124, 1658, 1656, 1624, 
1027/1, 1027/16, 1027/19, 1027/6, 1642/1, 1666/1, 123, 907/1, 
908/1, 909/1, 911/1, 912/1, 913/1, 1027/14, 121/1, 1659/4, 88/1, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 1036/13, 1092/1, 1042/2, 1027/12, 
1036/34, 1047/2, 1047/1, 955, 952, 953/1, 1020/3, 122/1, 1093/3, 
1092/3, 1036/33, 1093/6, 1093/7, 1027/18, 1020/2, 1020/6, 
1678/1, 1027/11, 911/2, 121/2, 1036/10, 1036/51, 119, 120/1, 
118, 111/1, 111/2, 1659/1,

целе к.п.
1036/30, 1042/4, 1027/21, 1027/22, 1027/7, 1027/8, 1042/5, 

910, 1036/11, 1036/17, 1036/25, 1047/9, 1027/23, 1670/13, 
1036/49, 1036/50, 954, 953/3, 953/2, 1027/25, 1027/24, 1027/9, 
1027/10, 907/2, 908/2, 909/2, 1036/16, 1036/26, 1092/5, 1092/6, 
1036/52, 1047/7, 1047/8, 1042/1, 1042/6, 1047/3, 1047/4, 
1047/10, 1047/11, 1047/12, 1047/13, 1027/20, 120/2, 120/3, 

Напомена: У случају неусаглашености бројева катастар-
ских парцела у текстуалном и графичком делу елабората, 
меродавни су подаци са графичког прилога и са катастарске 
подлоге из документације плана.

A.3. Правни и плански основ за израду и доношење 
плана

A.3.1. Правни основ
Правни основ за израду и доношење плана садржи се у 

Одредби члана 25. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), Правилнику о садр-
жини и изради урбанистичког плана („Службени гласник 
РС”, број 33/99), Правилнику о општим условима о парце-
лацији и изградњи и садржини, условима и поступку из-
давања акта о урбанистичким условима за објекте за које 
одобрење за изградњу издаје општинска, односно градска 
управа („Службени гласник РС”, број 75/03), Правилнику 
о садржини, начину израде, начину вршења стручне кон-
троле урбанистичког плана, као и условима и начину ста-
вљања плана на јавни увид („Службени гласник РС”, број 
12/04) и Одлука о приступању изради Плана детаљне регу-
лације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајни-
це Т6 до Панчевачког пута („Службени лист града Београ-
да”, брoj 23/09) деоница од Зрењанинског пута– М 24.1. до 
постојећег Панчевачког пута.

A.3.2. Плански основ
Плански основ за израду Плана представља: 
– Регионални просторни план административног под-

ручја града Београда („Службени лист града Београда”, брoj 
10/04);

– Генерални план Београда 2021. („Службени лист града 
Београда” бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

Однос према Регионалном просторном плану админи-
стративног подручја града Београда

Део коридора Северне тангенте у оквиру Сектора 2, на 
десној обали Дунава, између предела источно од насеља Ко-
вилово и гробља Збег, тј. Зрењанинског пута, налази се ван 
границе Генералног плана Београда 2021. („Службени лист 
града Београда” бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), односно на-
лази се у оквиру простора обухваћеног Регионалним прос-
торним планом административног подручја града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 10/04).
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У наведеном просторном плану траса планираног кори-
дора је пренета из Генералног плана Београда 2021. и при-
казана као коридор магистралног пута. Намена простора 
кроз који коридор пролази је:

– пољопривредно подручје – интезивна ратарско-сто-
чарска производња; 

– шуме и шумска подручја – постојеће и планира-
но шумско земљиште и планирано заштитно шумско 
земљиште;

– нови системи сточарске производње;
– активиране производне зоне и 
– планиране производне зоне.
Према РПП АПБ намена представља доминантну, тј. 

преовлађујућу категорију коришћења земљишта (минимум 
75%), али се у оквиру ове намене могу планирати и друге 
компатибилне намене. 

Однос према Генералном плану Београда 2021.
На разматраном подручју, према Генералном плану Бе-

ограда 2021 („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 
25/05, 34/07 и 63/09)) планиран је значајан развој саобраћај-
не мреже са два нова моста према Горњем Земуну и Ади 
Хуји, као и два магистрална правца – коридор северне оби-
лазнице и СМТ. Ове две саобраћајнице чине потенцијал 
будућег развоја подручја и саобраћајно решење за нарас-
тајући транзитни саобраћај кроз могућност алтернативног 
међусобног повезивања појединих делова града без пролас-
ка кроз централно подручје. 

Предмет овог плана је део северне обилазнице око Бео-
града – Северне тангенте – Сектор 2 који повезује правац 
од Зрењанинског пута до постојећег Панчевачког пута.

У контактној зони подручја Плана детаљне регулације 
за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице од 
Зрењанинског пута до постојећег Панчевачког пута – Сек-
тор 2, према ГП Београда 2021. су заступљене намене: 

– пољопривредне површине и објекти;
– зелене површине (приградске шуме);
– привредне делатности, привредне зоне и привредни 

паркови;
– водне површине;
– гробље.

A.3.2.1. Усклађеност плана са важећим урбанистичким 
плановима 

– План детаљне регулације за саобраћајницу Северна 
тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сек-
тор 1 („Службени лист града Београда” бр. 58/09) обух-
ваћен је границом овог Плана у зони петље са Зрењанин-
ским путем, везе за гробље Збег и везе за СЦ Ковилово.

– Детаљни урбанистички план железничке пруге Панче-
вачки мост–Панчево са станицама крњача и Овча („Служ-
бени лист града Београда”, број 11/89), стечена обавеза овог 
Плана.

– Измене допуне Детаљног урбанистичког плана магис-
тралног пута Београд – Панчево („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 15/88, 10/91), у делу раскрснице шири се раздел-
но острво због планираних стубова у оквиру припадајуће 
парцеле.

– Детаљни урбанистички план спортско-рекреативног 
центра „Ковилово” („Службени лист града Београда”, број 
13/74), границом Плана детаљне регулације за саобраћајни-
цу Северна тангента се највећим делом поклапа са грани-
цом наведеног ДУП-а, осим у зони петље Северне тангенте 
са Зрењанинским путем, где се заштитно зеленило прена-
мењује у саобраћајну површину (око 5700 m²).

– Oдлука о ДУП-у комплекса за изградњу трансфор-
маторских станица 110/35 кв „Београд VII” и 110/10 kw 
„Крњача” и надземних водова напона 110 кв, („Службени 
л.града Београда 5/75). Планирана сабраћајница се укршта 
са надземним водовима 110 kV бр.1109 веза „Београд 7 – 
Панчево 2” и 110 kV бр.1153 веза „Београд 7-Панчево 2” и 
планира се њихово измештање у границама овог плана.

Према Одлуци о одређивању урбанистичких планова 
који у целини или у деловим нису у супротности са Зако-
ном о планирању и изградњи („Службени лист града Бео-
града”, бр. 30/03, 33/03 и 28/04), наведени планови су остали 
на снази.

На деловима територије кoја није покривена планови-
ма детаљније разраде важи Генерални план Београда 2021 
(„Службени лист града Београда” бр.27/03, 25/05, 34/07) и Ре-
гионални просторни план административног подручја града 
Београда („Службени лист града Београда”, број 10/04).

Б ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

Б.1. Намена и начин коришћења земљишта

Б.1.1. Опис карактеристичних намена у оквиру плана
Земљиште, у оквиру граница плана, намењује се за јав-

но и остало како је приказано на графичком прилогу бр.2 
(„Планирана намена”), Р1:1.000. 

1.1.1. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: денивели-
сана раскрсница саобраћајнице Северна тангента и Зрења-
нинског пута – грађевинске парцеле за јавну намену означене 
као С1 и С5

1.1.2. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница Зрењанински пут – грађевинске парцеле за јавну на-
мену означенe као С3 и С4

1.1.3. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: дениве-
лисана раскрсница саобраћајнице Зрењанински пут и са-
обраћајнице за везу са гробљем „Збег” – грађевинска парцела 
за јавну намену означена као С2

1.1.4. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: дени-
велисана раскрсница саобраћајнице Северна тангента и 
приступног пута за СЦ Ковилово – грађевинске парцеле за 
јавну намену означене као С7 и С8

1.1.5. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница нови приступни пут за СЦ Ковилово – грађевинска 
парцела за јавну намену означена као С9

1.1.6. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница Северна тангента – грађевинске парцеле за јавну на-
мену означенe као С6, С10, С29, С11, С12, С30, С17 и С19

1.1.7. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница СМТ– север – грађевинске парцеле за јавну намену оз-
наченe као С20, С31, С23, С24, С25 

1.1.8. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: дениве-
лисана раскрсница саобраћајнице Северна тангента и са-
обраћајнице СМТ-север – грађевинска парцела за јавну на-
мену означена као С18

1.1.9. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница – путни прелаз преко саобраћајнице Северна тангента 
на стационажи км 11+834 за потребе приступа парцелама 
кроз које пролази планирана траса – грађевинске парцеле 
за јавну намену означенe као С13, С14, С15 и С16

1.1.10. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница – веза за Борчу на стационажи км 16+128 – грађевинске 
парцеле за јавну намену означенe као С21 и С22

1.1.11. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине и 
саобраћајнице – путни пролаз уз постојећи канал испод са-
обраћајнице СМТ-север на стационажи км 13+360 за пот-
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ребе приступа парцелама кроз које пролази планирана тра-
са – грађевинска парцела за јавну намену означена као К4

1.1.12. ЈАВНА ПОВРШИНА: ЗОНА КАНАЛСКЕ ПО-
ВРШИНЕ – парцела за јавну намену означена као К1

1.1.13. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине 
где је планиран пропуст кроз труп саобраћајнице и где до-
лази до преклапања намене – саобраћајница са простором 
канала 4-93-1 – парцела за јавну намену означена као К2

1.1.14. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине 
где је планиран пропуст кроз труп саобраћајнице и где до-
лази до преклапања намене – саобраћајница са простором 
планираног канала бр. Р-7-3-1 – парцела за јавну намену оз-
начена као К10

1.1.15. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине 
где је планиран пропуст кроз труп саобраћајнице и где до-
лази до преклапања намене – саобраћајница Северна тан-
гента са простором канала бр. 4-93 – парцела за јавну наме-
ну означена као К3

1.1.16. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине – 
парцела за јавну намену означена као К9

1.1.17. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине 
где је планиран пропуст кроз труп саобраћајнице и где до-
лази до преклапања намене – саобраћајница СМТ-север са 
простором планираног канала бр. Р-7-3 – парцела за јавну 
намену означена као К11

1.1.18. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине – 
парцела за јавну намену означена као К5

1.1.19. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине 
где је планиран мост преко канала Себеш и где долази до 
преклапања намене – саобраћајница са простором канала 
Себеш – парцеле за јавну намену означена као К6 и К7

1.1.20. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона где је планирана ко-
рекција позиција стубова електромреже 110 кV „Београд 
7 – ТЦ Панчево 2” – парцеле за јавну намену означене као 
И1 и И2

1.1.21. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: желез-
ничка пруга – постојећа железничка пруга Београд-Панче-
во-Вршац преко које се планира мост на траси саобраћај-
нице СМТ-север – грађевинска парцела за јавну намену 
означена као Ж

1.1.22. ЈАВНА ПОВРШИНА: зона каналске површине 
преко које иде планирани мост преко железничке пруге Бе-
оград-Панчево-Вршац и где долази до преклапања намене 
– саобраћајница са простором канала Каловита– парцела за 
јавну намену означена као К8

1.1.23. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: денивели-
сана раскрсница саобраћајнице СМТ-север и Панчевачког 
пута – грађевинске парцеле за јавну намену означене као 
С26 и С28

1.1.24. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: саобраћај-
ница Панчевачки пут – грађевинска парцела за јавну наме-
ну означена као С27

1.1.25. ЈАВНА САОБРАЋАЈНА ПОВРШИНА: сервисна 
саобраћајница уз Северну тангенту у зони пратећих садр-
жаја – грађевинске парцеле за јавну намену означене као 
С32 и С33

1.1.26. ОСТАЛЕ НАМЕНЕ: Зона а – зоне пратећих садр-
жаја уз саобраћајницу Северна тангента – Пословни ком-
плекси у спољној зони, означене као ГП1 и ГП2

Границе грађевинских парцела за јавне намене, дефини-
сане овим планом, не могу се мењати.

Б.1.2. Попис катастарских парцела за јавне намене
У оквиру границе плана следеће катастарске парцеле се 

издвајају за јавне намене:

САОБРАЋАЈНИЦЕ
С1
КО Борча
делови к.п.
12163/2, 12039/2, 12569/2, 12228, 4317/1, 1084/1, 1080/5, 

1083/1, 1080/4, 1082/1, 1080/3, 1081/1, 1080/1, 4318/3, 1161/2, 
4309, 967, 968, 969, 970, 1078, 1068, 1067, 1066, 1060, 1059, 
1048, 4316, 1039, 1040, 1041, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045,

целе к.п.
1073, 1072, 1071, 1069, 1070, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079
С2
КО Борча
делови к.п.
1161/1, 1160/1, 1162/2, 1174/2, 1175/3, 1175/4, 1176/2, 

4309, 967, 968, 969, 970, 971, 945/1, 966, 964, 963, 962/4, 961/5, 
961/3, 961/6, 960/12, 960/11, 959/6, 959/1, 960/2, 960/1, 

целе к.п.
965, 962/1, 962/2, 962/3, 961/1
С3
КО Борча
делови к.п.
4309, 1176/2, 1176/1, 1177, 1178/2, 1179/1, 966, 959/3, 

960/4, 960/5, 961/5, 960/10, 961/3, 962/4, 963, 964, 1183/2, 
1182/1, 1181/1, 1180/2, 956/3, 955/4, 954/4, 

целе к.п.
961/4, 960/3, 960/6
С4
КО Ковилово
делови к.п.
430, 431, 432, 1005
С5
КО Комарева хумка
делови к.п.
610, 600, 590, 580, 608, 570, 589, 591, 607, 612, 609, 611, 824
С6
КО Борча
делови к.п.
1039, 1040, 1041, 1042/1, 1042/2, 1043, 1044, 1045, 4315, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69
С7
КО Борча
делови к.п.
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
С8
КО Комарева хумка
делови к.п.
563/1, 563/2, 824
С9
КО Комарева хумка
делови к.п.
563/1, 563/2
С10
КО Борча
делови к.п.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 17, 

18/1, 18/2, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 
32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 
47/1, 47/2, 48, 49, 50, 51, 52

С11
КО Комарева хумка
делови к.п.
814, 824, 533/1, 533/2, 533/3, 533/4, 533/5, 533/6
С12
КО Борча
делови к.п.
181, 182/1, 182/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 

196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 
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206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216, 
217, 218, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 4304, 228, 
229, 230, 231, 232/1, 232/2, 4308

С13
КО Борча
делови к.п.
4308, 227, 226
С14
КО Овча
делови к.п.
758/1, 758/2, 5106/1
С15
КО Борча
делови к.п.
4308, 233/1, 233/2, 233/3, 233/4, 239, 240, 241
С16
КО Овча
делови к.п.
758/1, 758/2, 758/3
С17
КО Овча
делови к.п.
758/1, 758/2, 758/3, 758/27, 758/4, 758/26
С18
КО Овча
делови к.п.
669/3, 668/4, 667/4, 665/4, 636/4, 640/4, 677, 676, 668/3, 

5106/4, 645/2, 650/2, 651/2, 652/2, 653/2, 657/2, 658/2, 662/2, 
664/3, 635/3, 636/5, 637/6, 637/5, 638/5, 639/6, 639/5, 640/5, 
641/4, 641/3, 642/4, 692, 642/3, 644/3, 645/3, 699, 698, 693, 687, 
686, 681, 680, 758/1, 672/1, 626, 5106/1, 669/1, 670/1, 671/1, 
673/1, 758/27, 758/26, 5106/3, 666, 663, 661, 660, 659, 643, 633, 
632, 631, 630, 628, 627, 634/1, 635/1, 636/1, 637/1, 638/1, 639/1, 
640/1, 641/1, 667/1, 668/1, 656

целе к.п.
665/3, 642/2, 642/1, 644/1, 645/1, 650/1, 651/1, 652/1, 653/1, 

657/1, 658/1, 662/1, 634/2, 635/2, 636/3, 636/2, 637/4, 637/3, 
637/2, 638/4, 638/3, 638/2, 639/4, 639/3, 639/2, 640/3, 640/2, 
667/3, 644/2, 664/2, 664/1, 665/2, 665/1, 641/2, 654, 649, 648, 
647, 646, 655, 667/2, 5106/2, 668/2, 669/2, 670/2, 670/3, 671/2, 
671/3, 672/3, 672/4, 673/2

С19
КО Овча
делови к.п.
386, 5104, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 

600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 408, 409, 410, 385, 608
С20
КО Овча
делови к.п.
5107, 769, 767, 766
С21
КО Овча
делови к.п.
5151/1, 3617, 3619, 3618/1, 3618/2, 5155, 3672/5
С22
КО Овча
делови к.п.
5077, 3619, 5151/1, 3614, 3615, 3546/1, 3613/13, 3613/7
С23
КО Крњача
делови к.п.
1661/2, 125/4, 124, 1658, 123, 88/1, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96
С24
КО Крњача
делови к.п.
121/1, 1659/4, 122/1, 119, 120/1, 118, 111/1

С25
КО Крњача
делови к.п.
926/2, 926/1, 1027/1, 1027/7, 1027/6, 1666/1, 907/1, 

908/1, 909/1, 911/1, 912/1, 913/1, 1027/14, 955, 952, 953/1, 
1020/3, 1027/18, 1020/2, 1020/6, 1678/1, 1027/11, 1027/9, 
911/2

целе к.п.
910, 954, 953/3, 953/2, 1027/10, 907/2, 908/2, 909/2
С26
КО Крњача
делови к.п.
1027/1, 1027/16, 1027/7, 1027/19, 1027/6, 1027/14, 1027/12, 

1027/18, 1027/9
целе к.п.
1027/8, 1027/20
С27
КО Крњача
делови к.п.
1670/1, 1036/31, 1670/15, 1670/11, 1043/1, 1670/20
целе к.п
1036/30, 1042/4, 1027/21, 1027/22, 1042/5, 1047/9, 1027/23, 

1670/13, 1027/25, 1027/24, 1047/7, 1047/8, 1042/6, 1047/10, 
1047/11

С28
КО Крњача
делови к.п.
1036/13, 1092/1, 1042/2, 1036/34, 1047/2, 1047/1, 1093/3, 

1092/3, 1036/33, 1093/6, 1093/7, 1036/10, 1036/51
целе к.п.
1036/11, 1036/17, 1036/25, 1036/49, 1036/50, 1036/16, 

1036/26, 1092/5, 1092/6, 1036/52, 1042/1, 1047/3, 1047/4, 
1047/12, 1047/13

С29
КО Комарева хумка
делови к.п.
823, 824, 559, 560
С30
КО Овча
делови к.п.
758/1, 758/2
С31
КО Крњача
делови к.п.
5161, 5156, 3607, 3608, 3610/1, 3617, 3619, 3620, 3621, 

3623, 3625/2, 3626/2, 3628, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 
3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 
3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3654, 3656, 3657, 
3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 
3668, 3669/1, 3669/2, 3788, 3789, 3792, 3793, 3794, 3797, 
3798, 3799, 3801, 3804, 3786/1, 3786/2, 3787, 3774, 3775, 
3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3763, 
3764, 3765, 3766, 3759, 3760, 3761, 3751/1, 3768/2, 3611, 
3751/4, 3762/2, 3762/1, 3767/1, 3767/2, 5151/1, 3610/2, 
3609/1, 3755, 3614, 3615, 3750/1, 3751/2, 3751/3, 3751/5, 
3753, 3754, 3752/1, 3752/2, 3752/3, 3756, 3758, 3757/1, 
3757/2, 3757/3, 3785/1, 3785/2, 3652, 3622, 3625/1, 3626/3, 
3627, 3653

целе к.п.
3609/2, 3609/5, 3609/3, 3616, 3751/6, 3609/4
С32
КО Борча
делови к.п.
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 
212, 213, 214
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С33
КО Борча
делови к.п.
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 198/3, 199, 200, 

201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211/1, 211/2, 
212, 213, 214, 215

КАНАЛИ
К1
КО Ковилово
делови к.п.
834, 835, 435/1, 435/2
К2
КО Борча
делови к.п.
183/2, 184
К3
КО Овча
делови к.п.
620, 621, 622
К4
КО Овча
делови к.п.
5069, 767
К5
КО Овча
делови к.п.
5070
К6
КО Овча
делови к.п.
5160/2
К7
КО Крњача
делови к.п.
1624, 1656
К8
КО Крњача
делови к.п.
1642/1, 1669/1
К9
КО Овча
делови к.п.
5070
К10
КО Овча
делови к.п.
758/2
К11
КО Овча
делови к.п.
766

ЖЕЛЕЗНИЦА
Ж
КО Крњача
делови к.п.
1646, 121/1, 121/2, 1659/1, 111/2
целе к.п.
120/2, 120/3

ИНФРАСТРУКТУРА
И1
КО Крњача
делови к.п.
124, 125/4

И2
КО Крњача
делови к.п.
125/4

како је приказано на графичком прилогу бр. 4 („План 
грађевинских парцела за јавне намене са планом спро-
вођења”), Р 1: 1.000.

Границе грађевинских парцела за јавне намене, дефини-
сане овим планом, не могу се мењати.

Напомена: У случају неусаглашености бројева ка-
тастаских парцела у текстуалном и графичком делу елабо-
рата, меродавни су подаци са графичког прилога и са катас-
тарске подлоге из документације плана.

Б.1.3. попис катастарских парцела за остале намене
ГП1
КО Борча
делови к.п.
198/2, 198/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 
ГП2
КО Борча
делови к.п.
198/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,

Б.1.4. Табела биланса површина

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ (ha)

Табела 1: Биланс површина

Грађевинска 
парцела Постојеће Ново

 С1 0 17.85 

 С2 0 3.2

 С3 0 1.1

 С4 0 2.95

 С5 0 3.5

 С6 0 2.93 

 С7 0 4.0

 С8 0 1.64 

 С9 0 0.94 

 С10 0 8.17

 С11 0 2.74

 С12 0 6.24

 С13 0 0.33

 С14 0 0.23 

 С15 0 0.23

 С16 0 0.31

 С17 0 3.5

 С18 0 22.2

 С19 0 2.80

 С20 0 17.5

 С21 0 0.35
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Грађевинска 
парцела Постојеће Ново

 С22 0 0.2

 С23 0 3.8

 Ж 0 0.41

 С24 0 1.0

 С25 0 4.5

 С26 0 3.3

С27 0 3.14

С28 0 3.14

С29 0 0.8

С30 0 1.53

С31 0 22.5

С32 1.13

С33 1.13

УКУПНО 0 149.29

ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ (ha) (КАНАЛСКЕ ПОВРШИНЕ, 
ИНФРАСТРУКТУРНЕ ПОВРШИНЕ)

Грађевинска 
парцела    

К1 0 0.62

К2 0 0.79

К3 0 0.8

К4 0 0.22

К5 0 0.02

К6 0 0.04

К7 0 0.8

К8 0 0.14

К9 0 0.1

К10 0 0.12

К11 0 0.04

И1 0 0.08

И2 0 0.08

УКУПНО 0 3.85

ОСТАЛЕ НАМЕНЕ 
(ha)

(ЗОНЕ ПРАТЕЋИХ 
САДРЖАЈА)

ГП1 0 2.0

ГП2 0 2.0

УКУПНО 0 4.0

ПОВРШИНА 
ОБУХВАЋЕНА 
ПЛАНОМ (ha)

157.14

Б.2. Карактеристична зона

Б.2.1 Зона „А” – Зона пратећих садржаја 
– Посебни пословни комплекси у спољној зони

Пословни комплекси у спољној зони који се налазе у 
самосталним насељима на улазним правцима града или на 
примарној саобраћајној мрежи су центри самосталних – 
приградских насеља у спољној зони. 

У спољној зони, на примарним саобраћајницама, могућа 
је изградња објеката у функцији саобраћаја (пратећи садр-
жаји аутопута: аутобаза за одржавање пута, пумпе, парки-
рање камиона, мотел, одмориште …), и сл. што је у функ-
цији подизања нивоа услуге саобраћајнице.

Б.3. Урбанистички услови за јавне површине и јавне 
објекте

Б.3.1  . Јавне саобраћајне површине

Б.3.1.1. Урбанистички услови за саобраћајне површине 
и објекте

У систему уличне мреже Београда, Северна тангента 
припада категорији магистралних градских саобраћај-
ница. Њеном изградњом створиће се услови међусоб-
ног повезивања два будућа моста преко Дунава (мост на 
позицији СМТ-а и мост на позицији Северне тангенте), 
штитиће се централно подручје од транзитног саобраћаја, 
јер се њеном изградњом стварају могућности да се на ула-
зу у град саобраћај усмерава ка Зрењанинском и Панчева-
чком путу и даље ка северу, а омогућава се повезаност на-
сеља на левој обали Дунава са општинама Земун и Нови 
Београд.

Предметним планом обухваћена деоница трасе Север-
не тангенте (Сектор 2) пружа се од петље са Зрењанинским 
путем правцем према североистоку (границом ГП-а) и оби-
лази са северне стране насеље Овчу. На удаљењу од око 4,5 
km од укрштаја са Зрењанинским путем коридор се спушта 
на југ према Панчевачком путу где се повезује са трасом 
Спољне магистралне тангенте која прелази мостом преко 
Дунава на шумадијско подручје града. 

Реализацијом овог потеза, поред погодности у пове-
зивању, леве и десне обале Дунава, друмским средствима, 
стварају се повољни услови и за друге видове превоза.

Б.3.1.2. Опис трасе и њених физичких карактеристика 
Предметним планом обухваћен је Сектор 2 трасе Се-

верне тангенте и део Сектора 1. Обухваћени део Сектора 
1 представља зону око Зрењанинске петље и денивелисане 
везе за СЦ Ковилово и гробље Збег и третиран је кроз ПДР 
за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког пута – Сектор 1 („Службени лист града Бео-
града”, број 58/09). У циљу рационализације трошкова из-
градње у овој зони, током израде Идејног пројекта дошло је 
до следећих корекција решења из поменутог ПДР-а:

– ситуациони положај петље Северне тангенте са Зрења-
нинским путем померен је за око 4,5 m у правцу североис-
тока због рационалнијег уклапања планираног дела колово-
за Зрењанинског пута у постојећи,

– коригована је геометрија петље Ковилово у циљу ра-
ционализације трошкова изградње (конструкција претежно 
на земљаном насипу уместо носећих стобова) као и геомет-
рија приступног пута за СЦ Ковилово у дужини око 400 m

– услед транслаторног померања Зрењанинске петље 
као и и рационализације трошкова изградње (конструкција 
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претежно на земљаном насипу уместо носећих стобова) ко-
ригована је геометрија петље Збег.

Наведене измене техничких решења су довеле до пот-
ребе за корекцијом, на неколико позиција и границе плана 
ПДР за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице 
Т6 до Панчевачког пута – Сектор 1 („Службени лист гра-
да Београда”, број 58/09) па је овим планом та корекција 
спроведена.

Задржава се саобраћајно решење у оквиру Сектора 1 
којим се укида постојећи прикључак за СРЦ Ковилово на 
Зрењанински пут и планира његово повезивање на Северну 
тангенту денивелисаном везом на стационажи km 8+750.

Такође, задржава се и планирана пешачка пасарела на 
магистралном путу М-24.1 у зони планираног денивелиса-
ног укрштаја за гробље Збег. Положај пасареле је дефинисан 
у складу са планираном позицијом аутобуских стајалишта 
како би се избегли могући конфликти пешачких кретања са 
саобраћајем на магистралном путу.

Сектор 2 саобраћајнице Северна тангента се пружа од 
денивелиане везе за Ковилово правцем према североис-
току (границом ГП-а) до стационаже km 12+600 где фор-
мира денивелисану раскрсницу „СМТ – север” односно 
раскрсницу Северне тангенте и СМТ-а. Од ове раскрсни-
це траса се спушта на југ, ка Панчевачком путу, и обилази 
са западне стране насеље Овчу. У наставку на стационажи 
km 20+163.80 траса долази до Панчевачког пута где се де-
нивелисаном раскрсницом повезује са трасом Спољне ма-
гистралне тангенте која прелази мостом преко Дунава на 
шумадијско подручје града. Спољна магистрална тангента 
је тема посебног планског документа.

Планом је аналитички дефинисана граница у оквиру 
које је дато техничко решење трасе. На овај начин је омо-
гућено да се даљом разрадом решења трасе, кроз техничку 
документацију, унапреде поједина решења дата у плану (у 
оквиру дефинисане границе) у циљу побољшања саобраћај-
них ефеката и рационализације трошкова изградње плани-
ране саобраћајнице.

Граница плана обухвата трасу и заштитни појас у ши-
рини од мин 20 m од ивице завршетка шкарпе осим у делу 
комплекса Србијашума где је је на мин 5m од ивице шкарпе 
и у зони дела Зрењанинског пута где би проширење грани-
це на 20 m значило и рушење постојећих ивичних објеката. 
Такође, у зони петље са Панчевачким путем границом је ис-
поштована већ формирана парцела изведене магистралне 
саобраћајнице а у зони рампи планиран је заштитни појас 
од 20 m од ивице банкине.

Сви примењени елементи ситуационог плана саобраћај-
нице Северна тангента у задатом коридору су у оквирима 
граничних елемената или су повољнији од њих за задату ра-
чунску брзину Vr=80km/h и ранг саобраћајнице – градска 
магистрала.

Почетак деонице 2 је на стационажи km 8+794,00 одакле 
се пружа даље на североисток све до стационаже km 12+600 
где формира денивелисану раскрсницу „СМТ-север” од-
носно раскрсницу Северне тангенте и саобраћајнице СМТ-
север облика „труба”.

Повезивање се изводи помоћу 2 директне рампе за десна 
скретања које су просторно самосталне и по 1 полудирект-
не и индиректне рампе. Ово се остварује нивелационим 
решењем у два грађевинска нивоа. Рампе су планиране са 
коловозом од 6 m и обостраним банкинама ширине 1,5 m.

Функционални ниво раскрснице је „Ц-Б”, број грађевин-
ских нивоа 2, број мостова 1, заузетост простора око 3,0 ha. 
Предметна раскрсница може да се изведе и фазно. Наиме, 
до реализације Сектора 3 Северне тангенте може се извес-

ти фазно решење Сектора 2 које подразумева реализацију 
(у пуном профилу) само крака за десна скретања ка СМТ-
Север и даље ка Панчевачком путу.

Након ове раскрснице траса се спушта на југ, ка Пан-
чевачком путу, обилазећи са западне стране насеље Овчу. 
На стационажи км 15+827 траса се укршта са саобраћајни-
цом „Веза за Овчу”. Планирана веза је типа четворокраке 
раскрснице са пуним програмом веза.

Траса на насипу даље наставља ка Панчевачком путу све 
до стационаже км 18+735 где почиње мостовска конструк-
ција дужине Л=630 m којом траса саобраћајнице прелази 
преко постојеће железничке пруге Београд–Панчево–Вр-
шац. Минимална висина најнижег дела конструкције Се-
верне тангенте не може бити мања од 8 m у односу на коту 
горње ивице шине (ГИШ).

У наставку на стационажи km 20+163.80 траса дола-
зи до Панчевачког пута где се повезује са трасом Спољне 
магистралне тангенте. Веза Северне тангенте и Панчевач-
ког пута планирана је као денивелисана раскрсница типа 
детелине. Предмет обраде овог плана је цела планирана 
петља као јединствена конструкција иако је јужна поло-
вина раскрснице тема и посебног планског документа за 
саобраћајницу Спољна магистрална тангента чија је из-
рада у току. Симетрична функционалан шема петље садр-
жи укупно (јужни и северни део петље) 8 везних рампи: 
4 директне за десна скретања чији попречни профили 
садрже коловоз од 6 m и 4 индиректне за лева скретања 
чији попречни профили садрже коловоз од 6 m и обо-
стране банкине од по 1,0 m. Број грађевинских нивоа пла-
ниране петље је 2, број мостова 1, заузетост простора око 
6,0 ha. Предметна раскрсница може да се изведе и фаз-
но. Наиме, до реализације Спољне магистралне тангенте 
може се извести фазно решење које подразумева реали-
зацију трокраке површинске раскрснице СМТ – Север са 
Панчевачким путем. 

Дужине мостовских конструкција на траси су приказане 
оријентационо у графичким прилозима плана а прецизно 
ће бити дефинисане кроз техничку документацију.

За саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 
до Панчевачког пута, на стационажи km 10+900 планиране 
су, обострано, зоне пратећих садржаја – Зона А. На плани-
ране зоне приступа се са планираних сервисних саобраћај-
ница (Сервисна 1 и Сервисна 2). Сервисне саобраћајнице 
су везане за трасу Северне тангенте по систему улив-излив 
и планиране су као једносмерне са коловозом ширине 7 m, 
једностраним тротоаром од 2m и банкином од 1 m.

За потребе приступа парцелама кроз које пролази пла-
нирана траса и комуникацију са једне на другу страну трасе 
Северне тангенте планиране су две денивелисане везе. 

На стационажи km 11+835 планиран је путни прелаз 
преко магистралне саобраћајнице. Прелаз садржи коло-
воз ширине 6 m и обостране банкине од по 2,0 m и си-
туационо се уклапа у постојећи локални некатегорисани 
пут који је у функцији приступа околоном пољопривред-
ном земљишту.

Минимална висина најнижег дела конструкције не 
може бити мања од 5 m у односу на коту коловоза Северне 
тангенте.

На стационажи km 13+360, уз постојећи канал који се 
укршта са трасом, планиран је обострани денивелисан пут-
ни пролаз испод саобраћајнице СМТ-север. Пролаз садржи 
два путна пролаза са коловозом ширине 5 m и обостраним 
банкинама од по 1,0 m и ситуационо се уклапа у постојећи 
локални некатегорисани пут који је у функцији приступа 
околоном пољопривредном земљишту.
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Попречни профили

Траса се планира са следећим садржајем попречних про-
фила:

– Деонице на насипу од везе за Ковилово до пута Бео-
град–Панчево 

– Возне траке tv 4x3,50=14,00m
– Зауставне траке tz 2x2,50= 5,00m
– Ивичне траке ti 4x0,50= 2,00m
– Средњи разделни појас tr 2,00m
– Банкине b 2x1,50= 3,00m

УКУПНО 26,00m

– Објекти од везе за Ковилово до пута Београд–Панчево: 
– Возне траке tv 2x(3x3,50)=21,00m
– Ивичне траке ti 2x0,50= 1,00m
– Средњи разделни појас tr 2,00m
– Ревизионе стазе и ограде 2x1,5= 3,00m

УКУПНО 27,00m

– Деонице у зони петље са Зрењаниским путем и петље 
СМТ–север 

– Возне траке tv 4x3,50=14,00m
– Зауставне траке tz 2x3,50= 7,00m
– Ивичне траке ti 4x0,50= 2,00m
– Средњи разделни појас tr 2,00m
– Банкине b 2x1,50= 3,00m

УКУПНО 28,00m

Подужни профили

Сви елементи у подужном профилу трасе саобраћајнице 
Северна тангента, као и на рампама у петљама су у окви-
рима граничних елемената или су повољнији од истих. По-
дужни нагиби се крећу у границама 0%–3,6% са вертикал-
ним заобљењима од 2.500m до 20.000m. 

Коловозна конструкција

На предметној саобраћајници Северна тангента се 
примарно може очекивати транзитни саобраћај који ће 
делимично или у потпуности заобилазити Београд. У 
складу са тим, при анализи генералних решења коло-
возне конструкције водило се рачуна о прогнозираном 
саобраћајном оптерећењу и носивости тла у постељици 
током пројектног периода, од 2011. до 2030. године и као 
резултат тога планирана је коловозна конструкција за 
тешко саобраћајно оптерећење.

Директни приступи са околних садржаја на трасу Се-
верне тангенте нису дозвољени осим оних планираних 
овим планом и на начин приказан у графичком прилогу 
бр.3 Регулационо – нивелациони план за грађење објеката 
и саобраћајних површина са аналитичко-геодетским еле-
ментима за обележавање и попречним профилима.

Б.3.1.3. Услови јавног градског превоза

У складу са развојем намена на северној обали Дунава 
биће разматран и развој јавног градског саобраћаја чије 
би трасе пролазиле трасом Северне тангенте кроз пред-
метно подручје. Планирани профил ове магистралне са-
обраћајнице у свему задовољава услове ЈГС-а за потен-
цијално ширење постојећих линија и планирање нових. 

Б.3.1.3. Услови за несметано кретање инвалидних лица

У току разраде и спровођења плана применити одред-
бе Правилника о условима за планирање и пројектовање 
објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих, хен-
дикепираних и инвалидних лица („Службени гласник РС”, 
брoj 18/97).

На пешачким прелазима поставити оборене ивичњаке. 
На семафорима поставити звучну сигнализацију.

Б.3.2. Комунална инфраструктура

Б.3.2.1. Хидротехничка инфраструктура

А) Водоводна мрежа

Планирана траса Северне тангенте (СТ) од петље са 
Зрењанинским путем до петље са Панчевачким путем про-
лази подручјем које нивелационо припада првој висинској 
зони Београдског водовода.

Постојећу водоводну мрежу у Панчевачком путу чине 
цевоводи Ø600 mm, Ø250 mm, Ø200 mm са обе стране пута 
и Ø150 mm као бочни прикључак за индустријску зону 
„Панчевачки рит”.

Приликом изградње планиране саобраћајнице постојеће 
цевоводе који се налазе у регулацији саобраћајне петље 
на Панчевачком путу, задржати у функционалном стању 
и никако не сме да дође до њиховог оштећења. Ова петља 
сагледавана је у оквиру СМТ-а за који је урађена комплетна 
техничка документација („Идејни пројекат СМТ од Панче-
вачког пута до прикључка на постојећи аутопут са припа-
дајућом инфраструктуром”, урађен од стране Грађевинског 
факултета у Београду, 2008. год.) и елементи овог пројекта 
уграђени су у решење предметног плана чија је израда у 
току. По овом пројекту примарни цеводод Ø600 mm треба 
реконструисати делимичним измештањем. 

СМТ-ом су у мосту преко Дунава до раскрснице са Пан-
чевачким путем предвиђена два цевовода димензија мин. 
Ø700 mm. Планиране цевоводе повезати са постојећим це-
воводом Ø600 mm у Панчевачком путу. 

До коначне реализације петље, планиране цевоводе по-
везати са постојећим инсталацијама водовода у Панчевач-
ком путу.

Целом дужином планиране саобраћајнице, у појасу на-
мењеном за изградњу путног канала, резервисан је кори-
дор за примарни цевовод димензија мин. Ø400 mm. Овај 
цевовод повезати са планираним цевоводом Ø500 mm у 
Зрењанинском путу, планираним цевоводом мин. Ø400 
mm у Северној тангенти-сектор 1 и постојећим Ø600 mm у 
Панчевачком путу. Дуж Зрењанинског пута, на деоници од 
постојећег цевовода Ø500 mm у насељу Борча до Падинске 
Скеле, планиран је цевовод Ø500 mm. 

Коридор примарног цевовода мин. Ø400 mm који пра-
ти целу трасу планиране саобраћајнице Северна тангента, 
пресеца низ мелиорационих канала. Начин укрштања пла-
нираног цевовода са мелиорациним каналима, биће решен 
кроз даљу техничку документацију. 

Предметна саобраћајница у зони пута за Овчу, пресеца 
трасе два планирана цевовода димензија мин. Ø200 mm.

На местима где са постојећи цевоводи укрштају са 
трасом саобраћајнице, као и у зонама петљи, треба дати 
техничко решење које ће обезбедити њихову заштиту, како 
у току изградње, тако и у току експлоатације. 

Трасе цевовода водити јавним површинама у свему пре-
ма урађеном синхрон-плану.
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Снабдевање водом зоне пратећих садржаја предвидети 
са цевовода мин. Ø400 mm који је планиран дуж целе трасе 
предметне саобраћајнице у складу са графичким прилогом. 
Даљом планском разрадом биће дефинисане трасе водово-
дне мреже унутар зоне.

Коридор ове деонице планиране саобраћајнице Север-
на тангента на десној обали Дунава пролази кроз простор 
шире зоне заштите изворишта и сви планирани садржаји 
морају да се ускладе са Решењем о одређивању зона и поја-
сева санитарне заштите изворишта која се користе за снаб-
девање водом за пиће на подручју града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 1/88).

(Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, бр. 
6433 I1-1 и В/118 од 2. 3. 2009. године)

Б) Канализациона мрежа
Коридор планиране саобраћајнице, у делу од Зрења-

нинског пута до Панчевачког пута припада територији 
Банатског канализационог система. Концепција Банатског 
система је сепарационо каналисање атмосферских и упо-
требљених вода.

Атмосферске воде са дела планиране трасе Северне тан-
генте који припада Банатском канализационом систему, 
гравитирају делом локалним мелиорационим каналима а 
делом кишној канализацији до ЦС „Рева” и даље потисом 
ка Дунаву, као крајњем реципијенту.

Кишне воде се са сливног подручја одводе се колекто-
ром АБ 120/150 cm а употребљене колектором ФБ100/150 
cm, који су лоцирани око осовине Панчевачког пута. У делу 
индустријске зоне Панчевачки рит главни реципијент киш-
них вода је колектор АБ 220/165 cm. 

Због изградње саобраћајне петље планира се рекон-
струкција кишних колектора АБ 220/165 cm, АБ120/150 
cm и фекалног ФБ100/150 cm. Планирану реконструкцију 
и усаглашавање измештених траса ових колектора тре-
ба урадити у складу са конструктивним и нивелационим 
елементима саобраћајне петље. Ова петља је сагледавана у 
оквиру СМТ-а за који је урађена комплетна техничка доку-
ментација („Идејни пројекат СМТ од Панчевачког пута до 
прикључка на постојећи аутопут са припадајућом инфра-
структуром”, урађен од стране Грађевинског факултета у 
Београду, 2008. год.) и елементи овог пројекта уграђени су у 
Нацрт предметног плана.

До коначне реализације петље, планирати канализаци-
оне водове до везе са одговарајућим реципијентима или 
постојећим инсталацијама канализације у Панчевачком 
путу.

Регулационим планом за изградњу примарних објека-
та и водова Банатског канализационог система („Служ-
бени лист града Београда”, број 16/96) дефинисан је из 
правца Падинске скеле главни одводник употребљених 
вода – планирани гравитациони колектор дуж Зрењанин-
ског пута ФБ70/125-90/135 cm који иде све до постојећег 
Ø1.500 mm. 

Функционисање постојећих канализационих објекта не 
сме бити угрожено изградњом планиране саобраћајнице. 

Целом дужином планиране саобраћајнице, обострано 
по правцу, предвиђа се постављање атмосферске канали-
зације димензија мин. Ø300 mm. За потребе одводњавања 
предметне саобраћајнице, у границама плана, резервисан је 
простор за путни канал у ширини од 10 m. 

Кишне воде системом планиране канализације преко 
сепаратора нафтних деривата испустити на одговарајућим 
местима у путни канал, који даље сакупљене воде одводи 
до мелиорационих канала. За сепараторе нафтних деривата 
предвидети технолошки најповољније положаје, како са ас-

пекта функционалности тако и са аспекта одржавања. На-
чин и место испуста кишних вода преко сепаратора у путни 
канал, биће решен кроз даљу техничку документацију. 

Локације за сепараторе нафтних деривата приказане су 
оријентационо у графичким прилозима „Водоводна и кана-
лизациона мрежа”, бр. листа 5.1а-ђ. Приступ за одржавање 
ових објеката обезбедити преко приступних путева-ин-
спекцијских стаза за одржавање мелирационих канала.

Начин изградње кишне канализације прилагодити хид-
рогеолошким карактеристикама терена и обезбедити гра-
витационо течење.

Пројектну документацију радити у складу са техничким 
прописима ЈКП Београдски водовод и канализација и на 
исту је неопходно прибавити сагласност од надлежних Јав-
них комуналних и Јавних водопривредних предузећа.

(Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, бр. 
796-8 од 20. 2. 2009. године)

В) Водопривреда
У коридору планиране саобраћајнице налази се неколи-

ко водопривредних објеката-канала чије функционисање 
не сме бити угрожено планираном трасом северне танген-
те. Од примарних објеката, у овом делу Панчевачког рита, 
налазе се канали Себеш и Каловита. Функционисање мели-
рационог система условљено је и радом мелирационих цр-
пних станица „Рева” и „Борча”. 

У постојећем стању режима рада ЦС „Рева” ниво воде у 
каналима креће се између 69,50 и 70,00 мнм а у краћем вре-
менском интервалу може бити и 70,20 мнм. Планирана је 
реконструкција каналске мреже и МЦС „Рева” спуштањем 
дна црпилишта за мин. 1,0 m (1,5 m) у односу на постојеће 
стање, тако да се успоставља радни ниво у главном каналу 
„испред црпне станице од 68,50 мнм.

Каналска мрежа у сливу ЦС „Борча”, је реконструиса-
на деведесетих година, са изградњом нове црпне станице. 
Нивои воде у каналима држе се у режиму 69/70, због пот-
ребе реконструкције моста-уставе на km 6+800 преко ка-
нала Визељ.

Код премошћавања односно укрштања или за еваку-
ацију атмосферских и дренажних вода, код мелиорационе 
каналске мреже, неопходна је реконструкција (и евентуална 
доградња), која обухвата:

Формирање потребног протицајног профила, трапезног 
облика са следећим карактеристикама:

– минималну ширина у дну bmin=1,0 m за све канале 
изузев канала Каловита и Себеш где је bmin=4,0 m;

– нагиби косина канала n=1:1,5 за све канале изузев ка-
нала Каловита и Себеш где је n =1:2, у природном материја-
лу без облагања;

– потребне коте дна канала прилагођене за планирани 
режим рада црпне станице „Борча” 68/69 и „Рева” 68,5/69,5 
и могућност улива цевних кишних канала;

Формирање радно-инспекцијских стаза у оквиру канал-
ског појаса генерално у ширини од – 1х5,0 m за секундарне 
канале; 

– 1х5,0 m за секундарне и сабирне канале;
– 2х 6,0 (5,0) m за канале Каловита и Себеш.
Може се локално дозволити одступање од пуне ширине 

каналског појаса ради задржавања постојећих сталних обје-
ката, и то:

– до 2,0 m на каналу Каловита и Себеш;
– до 1,0 m на осталим каналима, чиме се обезбеђује не-

сметано одржавање канала, што у постојећем стању није 
случај;

– Током изградње нових и реконструкције постојећих 
мостова и пропуста. 
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Лоше изведени, неодржавани и често са високим кота-
ма, пропусти чине уска грла и дисконтинуитете у функцио-
нисању каналске мреже. 

Појас канала и инспекцијске стазе, представља јавно 
земљиште водопривредног објекта и представља грађевин-
ску парцелу канала као што је приказано у графичком при-
логу бр. 4 – „План грађевинских парцела за јавне намене са 
планом спровођења”.

Хидраулички услови на главним каналима су за:

Канал Каловита 
– Црпилиште на ЦС „Рева”-кота дна 67,00 мнм (66,50 

мин. снижење за 1,0 m)
– Деоница до Панчевачког пута (мост)-кота дна 67,00 

мнм
– Улив Себеша, кота дна 67,50 мнм
– Мост (пропуст) минималног распона 8,0 m, висине до 

ДИК-а мин 1.5 m од мах. нивоа воде у каналу
– Обезбедити укрштање са путем уз десну обалу канала 

од bmin=5,0 m, са потребном висином од 4,5 m за пролаз 
возила и механизације

– Северна тангента прелази канал Каловита мостом

Канал Себеш
– Укрштање са Северном тангетом изнад улива у Ка-

ловиту, на km 1+100 од улива у Каловиту, односно на km 
18+400 саобраћајнице 

– Пројектована кота дна на месту укрштања 67,50 мнм
– Основни услови као за канал Каловита, осим што је 

пут уз канал обостран
– Северна тангента прелази канал Себеш мостом

Хидраулички услови на каналима секундарне мреже 
су за:

Канал бр. 4-59-2
– Укрштање са Северном тангетом унутар петље на 

Зрењанинском путу на приближној стационажи саобраћај-
нице km 7+924. Канал са десне стране пута прелази на леву 
кроз висок пропуст испод Зрењанинског пута.

– Овај канал се у зони петље са Зрењанинским путемм, у 
граници плана, измешта локално у дужини од око 830,0 m а 
на начин како је приказано у графичким прилозима „Водо-
водна и канализациона мрежа”, бр.листа 5.1а-ђ

Канал бр. 4-93-1
– Укрштање са Северном тангетом на km 10+800 од 

састава канала бр. 4-93 и бр. 4-90 односно на km 10+760 са-
обраћајнице (стационажа преме условима ЈП Србијаводе 
km 10+607)

– Пројектована кота дна на месту укрштања 68,50 мнм
– Северна тангента прелази канал 4-93-1 мостом

Планирани канал бр. Р-7-3-1 
– Укрштање са планираном саобраћајницом на km 

12+035 (стационажа преме условима ЈП Србијаводе km 
12+360)

– Пројектована кота дна на месту укрштања 68,50 мнм
– Према условима ЈКП „Београдводе” (некада „Србија-

воде”), планирана је парцела за овај канал и плочаст про-
пуст чије ће се димензије одредити кроз даљу техничку до-
кументацију

– До реализације овог канала кишне воде преко путног 
канала усмерити ка најближем постојећем мелиорационом 
каналу

Канал бр. 4-93
– Укрштање са Северном тангетом на km 5+800 према 

стационажи канала (на узводном крају), односно на km 
13+375 саобраћајнице, унутар раскрснице

– Пројектована кота дна на месту укрштања 68,50 мнм
– С обзиром да планирана петља ремети функциони-

сање предметног канала, планира се његово зацевљење по 
траси канала профилом минималног пречника Ø1000, као 
што је приказано у графичком прилогу Водоводна и кана-
лизациона мрежа, бр.листа 5.1в. Зацевљењем мелирационог 
канала не сме се нарушити и његова дренажна функција ве-
зана за смањење нивоа подземних вода

– Северна тангента прелази канал 4-93 мостом

Канал бр. 4-92
– Укрштање са Северном тангетом на km 5+800 према 

стационажи канала (на узводном крају), односно на km 
13+365 саобраћајнице (стационажа преме условима ЈП Ср-
бијаводе km 13+780)

– Пројектована кота дна на месту укрштања 68,50 мнм
– Северна тангента прелази канал 4-92 мостом

Планирни канал бр. Р-7-3
– Укрштање са Северном тангетом на km 15+383 са-

обраћајнице (стационажа преме условима ЈП Србијаводе 
km 15+783)

– Пројектована кота дна на месту укрштања 68,50 мнм
– Према условима ЈКП „Београдводе” (некада „Србија-

воде”), планирана је парцела за овај канал и плочаст про-
пуст чије ће се димензије одредити кроз даљу техничку до-
кументацију

– До реализације овог канала кишне воде преко путног 
канала усмерити ка најближем постојећем мелиорационом 
каналу

Основни технички услови за објекте укрштања са-
обраћајнице СТ са каналима: 

– за укрштење са каналима у нивоу применити плочасте 
пропусте bхh=2,0х1,0 m

– за денивелисaно укрштање, поред плочастог пропуста, 
обезбедити мин. ширину каналског појаса од 5,0 m (распо-
ред стубова моста) у односу на светли отвор канала ДИК 
мин=1,5 m у циљу обезбеђења проласка пловне косачице, у 
односу на (max) ниво воде у каналу.

– да кота дна цеви буде иста као кота дна канала у скла-
ду са реконстукцијом мреже на сливу МЦС „Рева” и МСЦ 
„Борча”

– да се поред транзитне обезбеди и дренажна функција 
на делу зацевљене деонице канала, имајући у виду и могућ-
ност одржавања

– да се на почетку и крају зацевљене деонице предвиди 
осигурање у облику одговарајуће уливне и изливне грађе-
вине са заштитном решетком

– да се изврши хидраулички прорачун и дефинише про-
пусна моћ зацевљене деонице

– да се изврши статички прорачун и дефинише макси-
мално оптерећење које се може појавити изнад зацевљене 
деонице канала

– да се техничким решењима за извођење радова на за-
цевљењу дела канала дефинише начин евакуације подзем-
них вода из рова за полагање цеви

– да се дефинише начин одржавања колектора
– да минимална ширина оваквог зацевљеног каналског 

појаса треба да је 6,0 m.
Концепт решења, односно избор начина укрштања пла-

ниране саобраћајнице са постојећом каналском мрежом 
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(плочасти пропуст), као и приказ одговарајућих каракте-
ристичних пресека предмет су разраде планског решења 
кроз техничку документацију.

Атмосферске незагађене воде са планираног подручја 
се затвореним системом канализације евакуишу до будуће 
испусне грађевине у реципијенту, мелиорационом каналу 
(водотоку). Загађене – зауљене атмосферске воде које се 
одводе са саобраћајних површина морају се пре упуштања 
у реципијент (мелиорациони канал) претходно путем та-
ложника и одговарајућег сепаратора нафтних деривата 
пречистити до прописаног нивоа квалитета за II класу 
вода. На местима улива сепаратора у канал, као и на де-
оницама на којима су планирани плочасти пропусти неоп-
ходно је предвидети одговарајуће хидротехниче радове на 
реконструкцији канала.

Реконструисани канали треба да чине техничко-тех-
нолошку целину са будућим решењима дренажно-ме-
лиоративног система за одводњавање атмосферских и 
подземних вода на овом потезу мелиоративног подручја, 
а пројектном документацијом потребно је дефинисати та-
чне површине (биланс) земљишта каналског појаса, које 
ће настати након реконструкције каналске мреже у односу 
на постојеће стање.

Пројектну документацију радити у складу са технички 
прописима и условима ЈВП „Србијаводе”, и доставити је 
на сагласност надлежном ЈВП „Београдводе” – ЈВП „Ср-
бијаводе”.

(Услови ЈВП „Србијаводе”, бр. 1032/2 од 9. 4. 2009. го-
дине)

Б.3.2.2. Електроенергетска и ТК мрежа

А) Електроенергетска мрежа

Мрежа и објекти 110kV
Планирана сабраћајница се укршта са следећим надзем-

ним водовима 110 kV:
– 110 kV бр.1109 веза „Београд 7-Панчево 2”
– 110 kV бр.1153 веза „Београд 7-Панчево 2”
На основу урађених елабората o условима укрштања да-

лековода 110kV и предметне саобраћајнице, извршити сле-
деће адаптације:

Далековод 110 kV бр.1109 веза „Београд 7-Панчево 2”
Изградити носећи стуб бр. 12, одговарајућег типа и ви-

сине, на удаљености 40m од постојећег стуба бр. 12, пре-
ма стубу бр. 13. Уместо постојећег носећег стуба бр. 13, на 
постојећем стубном месту, изградити виши носећи стуб бр. 
13, одговарајућег типа и висине стуба.

Далековод 110 kV бр.1153 веза „Београд 7-Панчево 2”
Изградити носећи стуб бр. 12, одговарајућег типа и ви-

сине, на удаљености 50m од постојећег стуба бр. 12, пре-
ма стубу бр. 13. Уместо постојећег носећег стуба бр. 13, на 
постојећем стубном месту, изградити виши носећи стуб бр. 
13, одговарајућег типа и висине стуба.

За планиране стубове предвидети прoстор максималних 
димензија 9х9m. Предвидети употребу стубова са појача-
ном електромеханичком изолацијом за надземни вод 110 
kV. Све адаптације извести у складу са „Правилником о 
техничким нормативима за изградњу електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист 
СФРЈ”, број 65/88)”

У Панчевачкој петљи предвидети коридор ширине 
1,70m и потребне дубине, за електроенергетске водове 110 
kV одговарајућег типа и пресека. 

Мрежа и објекти 35kV
У коридору планиране саобраћајнице изграђени су 

електроенергетски водови напонског нивоа 35 kV.
Планирана сабраћајница се укршта са следећим надзем-

ним водовима 35 kV:
– 35 kV, N0 368АБ веза „Београд 7-Хеминд”
На основу урађеног Елабората укрштања поменутог 

надземног вода 35kV и предметне саобраћајнице, извршити 
адаптацију постојећих надземних стубова бр. 20 и 21 у сми-
слу замене постојећих изолаторских ланаца новим, елек-
тромеханички појачаним изолаторским ланцима.

Све адаптације извести у складу са „Правилником о 
техничким нормативима за изградњу електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист 
СФРЈ”, број 65/88)”

Дуж планиране саобраћајнице предвидети коридор за 
два подземна електроенергетска вода 35 kV одговарајућег 
типа и пресека.

Мрежа и објекти 10, 1kV и ЈО
Постојећи електроенергетски водови 1 kV и 10 kV су из-

грађени надземно и подземно. 
Постојеће електроенергетске водове угрожене планира-

ном изградњом саобраћајнице, механички заштити поста-
вљањем у кабловску канализацију или изместити на безбед-
ну локацију.

Са обе стране дуж планиране саобраћајнице предвидети 
електроенергетске водове 10 kV и 1 kV. Планиране електро-
енергетске водове 10 kV и 1 kV, одговарајућег типа и пресе-
ка, положити подземно у рову потребних димензија у скла-
ду са графичким прилогом. 

Предвидети 100% и 50% резерве у броју отвора кабловс-
ке канализације за електроенергетске водове 10 kV и 1 kV 
респективно. 

Предвидети осветљење предметне собраћајнице. За 
осветљење планиране саобраћајнице применити савре-
мене светиљке са сијалицама на принципу натријума ви-
соког притиска које имају добре фотометријске каракте-
ристике. Приликом осветљења предметне саобраћајнице 
постићи средњи ниво луминанције од 0,6-1 cd/m2, а да 
при том однос минималне и максималне луминанције не 
пређе однос 1:3.

За потребе напајања планираног осветљења потребно 
је изградити 7 (седам) ТС 10/0,4 kV, потребног капацитета. 
Планиране трафостанице изградити као слободностојеће 
објекте у путном појасу саобраћајнице. 

Планиране слободностојеће ТС 10/0,4 kV (у графичком 
прилогу обележене ТС 5-ТС 11 и оријентационо су приказ-
ане) изградити под следећим условима: 

– предвидети их коридору јавног грађевинског зем-
љишта тј. у коридору планиране саобраћајнице и обезбеди-
ти простор димензија 5х6m;

– колски прилаз планирати изградњом приступног пута 
најмање ширине 3,00 m до најближе саобраћајнице;

– просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензија-
ма и распоредом треба да послужи за смештај трансформа-
тора и одговарајуће опреме;

– трансформаторска станица мора имати два одвоје-
на одељења и то: одељење за смештај транс  форматора и 
одељење за смештај развода високог и ниског напона.

Eлектроенергетску мрежу јавног осветљења извести 
подземно, са обе стране планиране саобраћајнице или у 
разделном острву, испод саобраћајних и слободних повр-
шина, у рову потребних димензија. При изради пројекта 
осветљења саобраћајнице, ускладити положај и висину сту-
бова ЈО са надземним водовима 35 и 110kV.
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За потребе зона пратећих садржаја изградити две тра-
фостанице 2 ТС 10/0,4 kV, капацитета 1.000 kVA, у склопу 
планираних објеката. Планиране ТС 10/0,4 kV kV (у гра-
фичком прилогу обележене као ТС 12 и -ТС 13) изградити 
на следећи начин:

– просторије за смештај ТС 10/0,4 kV, својим димензија-
ма и распоредом треба да послуже за смештај трансформа-
тора и одговарајуће опреме;

– просторије за ТС предвидети у нивоу терена или са 
незнатним одступањем од предходног става;

– трансформаторска станица мора имати два одвоје-
на одељења и то: одељење за смештај трансформатора и 
одељење за смештај развода високог и ниског напона; свако 
одељење мора имати несметан директан приступ споља;

– бетонско постоље у одељењу за смештај трансформа-
тора мора бити конструктивно одвојено од конструкције 
зграде; између ослонца трансформатора и трансформатора 
поставити еластичну подлогу у циљу пресецања акустич-
них мостова (преноса вибрација);

– обезбедити звучну изолацију таванице просторије за 
смештај трансформатора и блокирати извор звука дуж зи-
дова просторије;

– предвидети топлотну изолацију просторија ТС;
– колски приступ планирати изградњом приступног 

пута најмање ширине 3,00 m до најближе саобраћајнице.
Електроенергетске водове за напајање зона пратећих 

садржаја положити планираним трасама дуж предметне са-
обраћајнице, у складу са графичким прилогом. Трасе елек-
троенергетских водова за потребе напајања трафостаница 
за потребе ЈО и трафостаница за потребе зона пратећих 
садржаја, биће дефинисанe даљом планском разрадом.

Б) Телекомуникациона мрежа
Коридор предметне саобраћајнице прелази преко прос-

тора који припада кабловским подручјима АТЦ Крњача, 
АТЦ Борча и АТЦ Земун.

У коридору планиране саобраћајнице изграђена је од-
говарајућа телекомуникациона канализација, телекому-
никациони оптички каблови и телекомуникациона мрежа 
потребног капацитета за потребе садашњих корисника. 
Постојећа телекомуникациона мрежа је изведена испод 
постојећих саобраћајних и слободних површина, подземно, 
у рову потребних димензија. 

У коридору предметне саобраћајнице предвидети прос-
тор за смештај телекомуникационих водова у транзиту као 
и телекомуникационих водова за потребе управљања и сиг-
нализације. 

У коридору планиране саобраћајнице предвидети мо-
гућност изградње телекомуникационе канализације – те-
лекомуникационе водове. Планирану телекомуникациону 
канализацију, капацитета од минимум 4 PVC цеви, као и 
телекомуникационе водове, извести са обе стране плани-
ране саобраћајнице, испод саобраћајних и слободних повр-
шина. Цеви за телекомуникациону канализацију полагати у 
рову преко слоја песка дебљине 0,1 m. Дубина рова за по-
стављање телекомуникационе канализације у тротоару је 
1,10 m, а у коловозу 1,30 m. Планиране телекомуникационе 
водове положити слободно у земљу, у рову дубине 0,8 m и 
ширине у зависности од броја каблова у рову.

Постојеће телекомуникационе водове и телекомунаик-
ционе оптичке каблове који су је угрожени изградњом пла-
ниране саобраћајнице изместити на безбедну локацију у 
складу са графичким прилогом. 

Предвидети пролазак водова кабловског дистрибуци-
ониг система (КДС) у тротоарском простору са обе стране 
планиране саобраћајнице. Водови кабловског дистрибуци-
ониг система (КДС) се могу полагати са тк водовима у тк 
канализацији.

За нове претплатнике у зони пратећих садржаја потреб-
но је обезбедити око 100 телефонских прикључака. Телеко-
муникационе водове за напајање зона пратећих садржаја 
положити планираним трасама дуж предметне саобраћај-
нице, у складу са графичким прилогом. За планиране ко-
риснике бежичне приступне мреже, у границама предмет-
ног плана, планирати потребан број цевастих стубова 
потребне висине. Планиране цевасте стубове предвидети 
у коридору јавног грађевинског земљишта, тј. у коридору 
планиране саобраћајнице. Трасе телекомуникационих во-
дова за потребе поменутих зона, локације цевастих стубова 
за планиране кориснике бежичне приступне мреже као и 
телекомуникациони водови ван граница плана биће дефи-
нисани даљом планском разрадом.

Б.3.2.3. Гасоводна мрежа 
„Програмом генералне регулације гасификације Бе-

ограда”, чија је израда у току, на предметном подручју је 
планирано полагање градске гасоводне мреже, притиска 
(p=6÷12 bara).

Према ПДР „БГ СЦ Ковилово” приказан је прикључни 
гасовод пречника Ø60,3 mm и притиска p=6÷12 bara, од 
Зрењанинског пута према СЦ Ковилово.

У оквиру границе предметног Плана, изградити де-
оницу градског гасовода, пречника Ø323.9 mm и притиска 
p=6÷12 bara, у коридору Зрењанинског пута , Панчевачког 
пута и пута за Овчу.

Такође, јужно и источно од предметне деонице Северне 
тангенте, изградити деоницу градског гасовода, пречника 
Ø323.9 mm и притиска p=6÷12 bara.

Све гасоводе полагати подземно са минималним над-
слојем земље од 0,8 m у односу на горњу ивицу гасовода.

На местима укрштања гасовода са постојећим и пла-
нираним саобраћајницма, мелирационим каналима и же-
лезничком пругом, исти мора бити заштићен заштитном 
цеви или неким другим заштитним елементом и полежен 
управно на њих у складу са важећим прописима и норма-
тивима.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња 
објеката супраструктуре за градски гасовод, притиска 
р=6÷12 barа, износи по 3m мерено са обе стране цеви.

При планирању, пројектовању и изградњи предметне 
саобраћајнице и градског гасовода, у свему поштовати од-
редбе из „Услова и техничких норматива за пројектовање 
и изградњу градског гасовода” („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 14/72,18/82,26/83), као и свих других нормати-
ва машинске и грађевинске струке.

Б.3.2.4. Топловодна мрежа 
На предметном простору не постоји нити се планира 

топловодна мрежа која је у надлежности ЈКП „Београдске 
електране”. Изведен је и у фази експлоатације интерни топ-
ловод који снабдева топлотном енергијом све потрошаче 
комплекса штампарије НИП „Политика”.

Поменути топловод пресеца предметну саобраћајницу 
на око 335 m од Панчевачког пута и изведен је делом над-
земно а делом подземно. Начин његовог измештања (или 
евентуалног укидања) и новопланираног укрштања са са-
обраћајницом Северна тангента биће ближе дефинисан у 
изради даље техничке документације.
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Б.3.3. Јавне зелене површине

У оквиру границом обухваћеног подручја планирани 
су следећи подтипови зелених површина у регулацији са-
обраћаја:

– зелене површине са заштитном функцијом,

– озелењене разделне и ивичнe траке, зелена острва, зе-
ленило на раскрсницама и саобраћајним петљама.

Поред формирања нових зелених површина, пејзажно 
уређење треба да се базира на очувању присутне вредне ве-
гетације (примарно аутохтоне) и њеном уклапању у плани-
рано решење.

Зелене површине са заштитном функцијом фор-
мирају се обострано дуж планиране саобраћајнице, у 
континуалном појасу минималне ширине 20 m. Налазе 
се у простору од спољне ивице банкине до спољне иви-
це парцела саобраћајница, односно, границе обухвата 
плана. Прекидају се само у зони укрштања са другим 
саобраћајницама, постојећим и планираним каналима 
и надвожњацима, у дужини коју захтевају услови са-
обраћајне прегледности.

Улога овог типа зеленила је да редукује прашину и дру-
ге полутанте у ваздуху, да штити земљиште од ерозије и за-
гађења, да смањи негативан утицај буке, заштити од снеж-
них наноса и удара јаких ветрова. Додатно, формирањем 
оваквих заштитних појасева у континуитету дуж планира-
не саобраћајнице, на нивоу града се добијају зелени кори-
дори који представљају важан елемент повезивања елеме-
ната зеленог система.

Функционална улога треба да буде основни принцип у 
изради пројекта ових површина – од композиционог ре-
шења до избора врста које ће учествовати у формирању 
заштитног појаса. Распоред биљних врста треба да буде та-
кав да се избегне утисак монотоније у простору. У том сми-
слу, треба избегавати строги ритам садње, употребу једне 
врсте на дужем потезу и сл.

У циљу саобраћајне прегледности и безбедности, у 
рубној зони уз коловоз формирати затрављене површине 
и засаде са ниским, полеглим шибљем. На шкарпама ко-
ристити биомелиоративне врсте (првенствено траве) са 
дубљим, развијеним кореновим системом у циљу везивања 
земљишта и спречавања ерозије. Удаљењем од коловоза и 
од шкарпе висина појаса расте – ту се формирају мешовити 
засади дрвећа и жбуња, отпорног на загађен ваздух, густе 
круне и развијеног хабитуса.

За озелењавање заштитног појаса користити претеж-
но аутохтоне врсте које су прилагођене природним и 
створеним условима средине и не захтевају висок степен 
одржавања.

Добра просторна прегледност и безбедно одвијање са-
обраћаја треба да буду примарни задатак у пројектовању 
зеленила разделних и ивичних трака, разделних острва, 
зеленила на раскрсницама и саобраћајним петљама. Ре-
шење треба да буде партерно са великим учешћем трав-
них површина. Поред травњака, користити покриваче 
тла, трајнице и групације ниског шибља (лишћарске, зим-
зелене и четинарске). Висина биљака не треба да прела-
зи 70 cm. Изабрати врсте које подносе услове повећаног 
аерозагађења, присуство соли и измењен водно ваздушни 
режим у земљишту; декоративне су, а не захтевају посеб-
не мере неге.

Израдом главног пројекта озелењавања ближе одре-
дити места постављања заштитног зеленила, компози-
ционо решење зеленила на укрштањима, избор врста, 
процентуални однос лишћарске и зимзелене вегетације 
и др. Пројекат радити на ажурној геодетској подлози, са 
унетим саобраћајно-нивелационим решењем, мрежом 
канала, трасама инсталација техничке инфраструктуре и 
постојећим зеленилом. Пре израде главног пројекта при-
бавити Техничке услове из надлежности ЈКП „Зеленило 
– Београд” Планирано решење јавних зелених површина 
приказано је у графичком делу плана, лист бр. 2 „Плани-
рана намена”.

У оквиру јавних зелених површина није дозвољена из-
градња ни постављање привремених или сталних објеката.

Б.3.4. Оријентациони трошкови реализације

Оријентациони трошкови реализације су обрачунати на 
основу оријентационе процене:

– трошкова експропријације земљишта,
– трошкова накнаде за објекте који се руше,
– трошкова изградње саобраћајнице,
– трошкова изградње инфраструктуре,
– осталих трошкова.

Трошкови експропријације земљишта су обрачунати 
за целу површину плана, односно за површину од 299.000 
m², а на основу претпостављене цене за пољопривредно 
земљиште. Надокнада за објекте предвиђене за рушење су 
процењени на основу тржишне вредности објеката на да-
тој локацији у понуди средстава јавног оглашавања, а та-
кође се односе на све објекте који се налазе у регулационој 
ширини плана.

Трошкови изградње саобраћајнице се односе на из-
градњу:

– саобраћајних површина по терену (коловоз, тротоар, 
разделно острво, банкина, саобраћајна опрема),

– саобраћајних објеката (мостови,петље и надвожњак),
– зеленило.

Трошкови изградње инфраструктуре се односе на из-
градњу:

– водовода,
– канализације,
– електромреже и објеката,
– телекомуникационе мреже.

Трошкови изградње саобраћајнице и инфраструктуре су 
процењени на основу предмера урађеног у Урбанистичког 
заводу Београда, а према јединичним ценама из базе пода-
така Урбанистичког завода која је формирана на основу ин-
формација добијених од различитих предузећа (Дирекци-
ја за градско грађевинско земљиште и изградњу Београда, 
„Београд-пут” и др.)

Остали трошкови се односе на планску и пројектну до-
кументацију, као и на неопходну резерву за ванредне и не-
предвиђене трошкове, а обрачунати су у износу од 18,5% 
трошкова изградње саобраћајнице.

Укупни трошкови су процењени у износу од око 10,4 
милијарди динара (око 104,4 милиона ЕУР).

Следи табеларни приказ обрачуна трошкова:
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Табела 1: Оријентациони трошкови реализације

Радови на уређивању јавних намена у границама плана Мере Јед. 
мере

Рекон-
струкција Ново Укупна 

количина
Дин .

09.04.2010.

Ре
гу

ла
ци

ја
 са

об
ра

ћа
јн

иц
а

Земљиште за изузимање површине m²   299,000 299,000 596,804,000
Објекти за рушење површине m²   2,900 2,900 274,949,000
Водовод (укупно)           475,057,980
Водоводна мрежа Ø 150 m 20   20 259,480
Водоводна мрежа Ø 200 m   900 900 14,371,200
Водоводна мрежа Ø 400 m   13,850 13,850 387,024,400
Водоводна мрежа Ø 500 m   1,750 1,750 55,888,000
Водоводна мрежа Ø 600 m 50   50 2,245,500
Водоводна мрежа Ø 700 m   300 300 15,269,400
Канализација (укупно)           905,572,725
Кишна канализација           728,627,325
АБ120/150 cm   m 700   700 69,860,000
мин. Ø 300 mm       36,800 36,800 642,712,000
мин. Ø 400 mm   m 35 680 715 16,055,325
Фекална канализација           176,945,400
ФБ100/150 cm   m 45 1,850 1,895 170,208,900
мин. Ø 250 mm   m   450 450 6,736,500
Електроенергетска мрежа и објекти (укупно)           339,445,000
Надземни вод 110 kV (замена стубова и ланчанице)           120,000
Надземни вод 35 kV (замена изолаторских ланаца)           5,000

ТС 10/0.4 kV капацитет 
1000 kVA број   9 9 39,920,000

ел водови ЈО       30,000 30,000 299,400,000
Телекомуникациона мрежа и објекти (укупно)           405,188,000
тк канализација   m   40,600 40,600 405,188,000
Гасовод (укупно)           432,972,320
градски гасовод p=6÷12bar-a Ø323.9mm m   13,600 13,600 432,972,320
Саобраћајне површине (укупно)           2,314,362,000
коловоз површине m²   213,000 213,000 2,125,740,000
тротоар површине m²   26,000 26,000 90,818,000
разделно острво површине m²   20,000 20,000 69,860,000
Зелене површине површине m²   14,000 14,000 27,944,000
Саобраћајни објекти (укупно)           4,680,071,100
Петље (укупно) површине m²   58,050 58,050 2,643,203,000
петља 1 – зрењанински пут* површине m²   6,000 6,000 0
петља 2 – ковилово* површине m²   7,600 7,600 0
петља 3 – збег* површине m²   4,200 4,200 0
петља 4 – СМТ – север површине m²   16,900 16,900 1,011,972,000
петља 5 – Панчевачки пут површине m²   23,350 23,350 1,631,231,000
Надвожњак површине m²   2,870 2,870 171,855,600
Мостови (укупно) површине m²   28,750 28,750 1,865,012,500
канал Себеш површине m²   2,050 2,050 132,983,500
преко жел. Пруге површине m²   26,700 26,700 1,732,029,000

ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ (УКУПНО): 10,424,422,125

Курс 1 евро = 99,8 динара (април 2010. године)
*обрачунати су у оквиру трошкова за Сектор 1.
Датум израде је 8. април 2010. године.
Финансирање планираних радова на уређивању јавног грађевинског земљишта врши се из буџетских средстава 

Скупштине града Београда.
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Б.4. Урбанистичке опште и посебне мере заштите

Б.4.1. Мере за заштиту животне средине 
Дефинисање мера заштите има за циљ да се поједини 

утицаји на животну средину сведу у границе прихватљи-
вости, односно допринесу спречавању, смањењу или от-
клањању сваког значајнијег штетног утицаја на животну 
средину. У складу са чланом 9. став 2. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04) Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове донео је Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја плана на животну средину, под IX – 01 број: 350.5-
2189/09 8. августа 2009. године.

Уважавајући податке који су добијени анализом пројек-
тантске документације, затим просторне услове трасе са-
обраћајнице који битно одређују могуће акције, као и ре-
зултате урађених истраживања, мере заштите животне 
средине могу се груписати у опште и посебне мере.

Опште мере заштите животне средине
Опште мере заштите животне средине обухватају ком-

плекс свих мера које се као „стечена обавеза” морају при-
мењивати из важећих планских докумената на вишем хије-
рархијском нивоу, а односе се на проблематику заштите 
животне средине. Регионалним просторним планом адми-
нистративног подручја Београда утврђени су критеријуми 
заштите у зонама саобраћајница приликом планирања дру-
гих намена земљишта уз појас магистралних саобраћајни-
ца. Приликом утврђивања урбанистичких мера заштите у 
поступку процеса стратешке процене утицаја и израде Из-
вештаја, ове мере су узете као стечена обавеза заштите заш-
тите животне средине утврђене планом вишег хијерархијског 
нивоа и као таква наведена правила и заштитне зоне прих-
ваћене су као услови планирања других намена земљишта 
уз појасеве саобраћајница, за ниже хијерархијске нивое. За 
аутопутеве, магистралне саобраћајнице и обилазнице у руб-
ним подручјима града утврђене су три зоне заштите РПП АП 
Београда („Службени лист града Београда”, број 10/04):

Зона I – појас непосредне заштите од веома великог еко-
лошког оптерећења ширине по 20m са обе стране пута, због 
емисија у ваздух, повећане буке и загађивања земљишта. У 
заштитном појасу дозвољено је формирати заштитно зеле-
нило, а није дозвољена изградња стамбених, пословних и 
помоћних објеката;

Зона II – ужи појас заштите од великог еколошког оп-
терећења ширине по 50m са обе стране пута, због повећа-
не буке и загађивања земљишта. Није дозвољена изградња 
стамбених, пословних и помоћних објеката. Постојећи ле-
гално изграђени објекти морају бити заштићени одгова-
рајућом акустичком заштитом. Дозвољена је изградња обје-
ката у функцији пута; 

Зона III – појас малог еколошког оптерећења ширине 
по 300m са обе стране пута, због повећане буке. Изградња 
стамбених, пословних и привредних објеката дозвољена 
под условом да се обезбеде мере заштите од буке.

За превоз опасних и штетних материја дозвољено је 
користити искључиво деонице магистралних путева који 
пролазе кроз подручја ниже густине насељености. Ово 
ограничење се не односи на превоз нафтних деривата у 
цистернама капацитета до 10 тона.

Мере предвиђене законским и подзаконским актима
Приликом израде планске, пројектне и техничке доку-

ментације морају се примењивати одређене законске од-
редбе којима се регулише област заштите животне средине. 

Као и приликом израде ове документације, у току извођења 
радова, као и у фази експлоатације саобраћајнице морају се 
поштовати закони, правилници, прописи и стандарди.

Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну 
средину се предлажу израде одговарајућих студија процене 
утицаја на животну средину (поглавље: Смернице за изра-
ду процена утицаја на животну средину), имајући у виду 
чињеницу да је за одређене пратеће садржаје и путне објек-
те ове саобраћајнице обавезна израда наведене студије. 

Посебне мере заштите животне средине
Група посебних мера заштите животне средине обухва-

та све оне услове и мере које су неопходне за предузимање 
одређених активности у циљу спречавања и ограничавања 
негативних утицаја на животну средину. Мере зашти-
те предложене извештајем о стратешкој процени утицаја 
треба првенствено да се односе на потребне урбанистичке 
мере заштите животне средине. Ове мере се морају обезбе-
дити у процесу планирања. Остале мере заштите које имају 
карактер техничких мера треба дефинисати студијом о про-
цени утицаја и обезбедити да се уграде у техничку докумен-
тацију и спроводе током реализације пројекта – изградње и 
експлоатације саобраћајнице.

Заштита ваздуха
Мере заштите које дају резултат у циљу смањења загађи-

вања ваздуха азотним оксидима и угљен моноксидом могу 
се генерално поделити на:

биолошке мере заштите, које се односе на формирање 
заштитних зелених површина и чија се улога пре свега ог-
леда у редукцији прашине и других полутаната у ваздуху, 
заштити земљишта од ерозије, смањењу буке и сл. У том 
циљу неопходно је: 

– задржавање постојећих формираних шумских повр-
шина, као и формирање нових где је то могуће; 

– за озелењавање разделне и ивичних трака, разделних 
острва, раскрсница и саобраћајних петљи, поред травњака, 
користити покриваче тла, трајнице и групације ниског ши-
бља, отпорне на издувне гасове и повећану концентрацију 
соли; висина засада не треба да прелази 70 cm, што обез-
беђује неопходну видљивост за возаче и омогућава безбед-
но одвијање саобраћаја;

– у оквиру дефинисаног заштитног путног појаса 
пројектовати заштитни појас зеленила који има за циљ да 
умањи дисперговање честица загађења на околно пољопри-
вредно земљиште; ширина заштитног појаса зеленила (у ок-
виру планом дефинисаних 20m путног појаса) у директној 
је пропорцији са висином и врстом дрвећа и шибља па ће се 
утврдити у фази израде пројекта озелењавања; 

– границом комплекса бензинске станице према сусед-
ним површинама планирати подизање заштитног зеленила 
(садњом растиња дугог вегетативног периода);

– приликом израде пројекта и прорачуна ширине и ви-
сине појаса као и примењених биљних врста, обезбедити 
втрозаштитну улогу у заштиту од наноса сметова снега на 
саобраћајницу;

организационе мере заштите дефинишу режим и усло-
ви одвијања саобраћаја, у циљу повећања проточности или 
забране кретања у одређено доба дана возила са већим спе-
цифичним емисијама полутаната.

Заштита од буке
У смислу благовременог предузимања потребних мера 

заштите од саобраћајне буке неопходно је санкционисати 
будућу изградњу дуж планираног пута, прописати посебне 
услове за уређење појаса уз саобраћајницу, пратити стање 
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буке са порастом саобраћајног оптерећења и благовремено 
предузимати потребне интервенције. 

У циљу смањења нивоа букепредлажу се следеће мере:
– интервенција на самом извору буке, што подразуме-

ва побољшање акустичних својстава коловозне површине 
уградњом специјалних врста вишеслојног порозног асфал-
та који може у одређеној мери редуковати буку;

– као допунску меру применити садњу зеленог заштит-
ног појаса, дрвореда или изградња вертикалних баријера 
на одређеним деоницама (изглед и карактеристике ових ба-
ријера, које треба прилагодити амбијенту, детаљно ће бити 
дати у току израде техничке документације и студије о про-
цени утицаја на животну средину, а у сарадњи са надлеж-
ним институцијама за заштиту природе и заштиту споме-
ника културе); 

– ниво буке, по зонама зависно од њихове намене, мора 
бити у скалду са Правилником о дозвољеном нивоу буке у 
животној средини (JUS U.J6-205). 

Заштита воде и тла
Како би се у потпуности задовољило основно начело 

заштите вода и тла од негативних последица, који су кван-
тификовани преко концентрација полутаната у атмосфер-
ским водама отеклим са коловоза, потребно је предузети 
одређене мере заштите: 

– обавеза спровођења свих мера заштите које су пропи-
сане Уредбом о зонама санитарне заштите београдског во-
доизворишта, а односе се на ширу зону санитарне заштите;

– одводњавање саобраћајнице и пратећих садржаја оба-
везно решавати затвореним – цевним системом са сливни-
цима у ивичњаку предметне саобраћајнице, контролисано, 
по принципу сепарационог одвођења употребљене и атмос-
ферске воде. Загађене атмосферске воде са саобраћајнице, 
оперативних површина, морају се пре упуштања у канали-
зациони систем пречистити путем таложника или сепара-
тора масти и уља до нивоа квалитета прописане друге класе 
вода у водотоку;

– резервоари за течно гориво морају бити са двостру-
ким плаштом, а разводне инсталације морају бити положе-
не у пропусне бетонске канале.

Додатне мере заштите подземних вода и тла од загађења 
остварити хортикултурним уређењем појаса саобраћајни-
це, што подразумева:

– пошумљавање и затрављивање површина дуж кори-
дора саобраћајнице са избором врста које апсорбују тешке 
метале (ова мера има позитивне ефекте и са становишта 
комфорности вожње, имајући у виду доминантне ветрове); 

– на пољопривредним површинама уз коридор саобраћај-
нице препоручује се формирање расадника цвећа, садња 
украсног шибља и дрвећа, или узгајање култура које би се 
користиле за производњу био-горива и сл, (у зони заштит-
ног путног појаса искључује се могућност узгајања пољопри-
вредних култура које се користе за људску исхрану).

Заштита природних добара
Уколико се током извођења радова открије природно 

добро које је геолошко-палеонтолошког или минералош-
ко-петрографског порекла (за које се претпоставља да има 
својство природног споменика), извођач радова је дужан 
да о томе обавести Завод за заштиту природе и да предузме 
све мере како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица.

У току процеса спровођења плана, основни принцип 
озелењавња просторa треба да се базира на квалитативном 
и квантитативном очувању постојећег квалитетног фонда 
зеленила, ревитализацији постојећих шума и њиховом пре-

вођењу у виши облик, као и тежњи за формирањем нових 
зелених простора, нарочито поред објеката који би могли 
имати неповољан утицај на животну средину. 

Заштита од удеса 
Превоз опасних материја се мора вршити у сарадњи са 

надлежним институцијама, а као мере заштите од удеса 
приликом превоза истих могу се дефинисати:

– превозници опасних материја дужни су да спроводе 
превентивне и друге мере управљања ризиком од удеса у 
зависности од количине, врсте и карактеристика опасних 
материја у превозу (Уредба о превозу опасних материја у 
друмском и жележничком саобраћају „Службени гласник 
РС”, број 53/2002),

– превоз опасних материја мора се вршити на начин 
да се не доведе у опасност живот и здравље људи, не зага-
ди животна средина, обезбеде и предузму мере заштите од 
удеса и друге мере утврђене законом.

– у случају акцидентног проливања опасних и токсич-
них материја из цистерни надлежни органи поступају по 
прецизно прописаном поступку деконтаминације и сана-
ције земљишта и одлагања контаминираног земљишта на за 
то предвиђену локацију.

Имајући у виду подручје кроз које пролази траса будуће 
саобраћајнице потребно је да се, још у фази планирања и 
пројектовања објекта, предвиде мере евакуације и неутра-
лизације токсичних супстанци. У случају хаварије возила са 
опасним теретом (у прашкастом, грануларном или течном 
стању), саобраћај обавезно зауставити, пребацити на ал-
тернатину саобраћајницу и послати захтев специјализова-
ној служби у граду која треба да обави операцију уклањања 
опасног терета као и санацију коловоза. У питању су сле-
деће мере заштите:

– ограничити истицање опасне материје;
– ограничити изливену течност на простор на који се 

излила;
– захватити течност која истиче у интервенцијске посу-

де или цистерне;
– поставити преграде у потоцима и каналима;
– спречити истицање у цеви водовода и канализације;
– употребити специјалне сорбенсе и друга средства за 

деконтаминацију терена и санирање последица на месту из-
ливања опасних материја.

Закон о водама и бројни правилници, строго лимити-
рају количине материја које могу угрозити квалитет тла и 
подземних вода. Да би се испоштовали ови критеријуми, 
Проценама утицаја објеката и радова на животну среди-
ну, дефинишу се и прописују мере заштите од евентуалних 
загађења у току изградње, а потом експлоатације. Ово се 
посебно односи на делове саобраћајнице чија се изградња 
предвиђа на водопропустљивој геолошкој подлози и у бли-
зини објеката за водоснабдевање становништва (ово под-
ручје се великим делом налази у широј А зони санитарне 
заштите београдског водоизворишта). С обзиром на прет-
ходно наведену чињеницу, неопходно је испоштовати све 
прописане услове у погледу коришћења простора и са њима 
ускладити планиране намене.

Последице од хемијских акцидената на тло и подземне 
воде зависе од положаја коловозне конструкције. Изли-
вање опасних материја на насипу, посебно високом, је доста 
опасније од изливања у усеку. У првом случају се врло лако 
може десити да се загађење прошири и неколико десетина 
метара од ивице пута, поред свих предузетих мера заштите, 
па с тим у вези се мора разматрати нека од метода ремедија-
ције (ex situ или in situ ситу), било земљишта било подземне 
воде, уколико је дошло до контакта. 
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Препоручљиво би било да планирана база за одржавање 
путева, поседује механизацију са којом би специјализоване 
екипе за уклањање опасних терета могле благовремено да 
уклоне слој земљишта у случају акцидента и инфилтрације 
загађења у тло. 

У зони пратећих садржаја, уколико се планира изградња 
бензинске станице, потребно је испоштовати мере и услове 
дефинисане правилницима за изградњу ове врсте објеката, 
посебно следеће:

– сва истакачка и утакачка места морају бити опремље-
на уређајима за повраћај вишка гасова и пара у резервоар-
ски простор или ауто-цистерну;

– мере за чишћење резервоара од муља, начин чишћења, 
евакуација и збрињавање муља, морају се регулисати Пра-
вилником о раду БС. 

– резервоари за ТНГ морају бити укопани, а утакалишта 
лоцирана на ≥80 m (према ЕПА и европским препорукама и 
стандардима) од вулнерабилних објеката; 

– правилник о раду бензинске станице мора дефиниса-
ти поступак за случај могућих описаних акцидената и заду-
жења у таквим случајевима (правилником посебно детаљно 
описати поступак претакања нафтних деривата са мерама 
предострожности).

Б.4.2. Урбанистичке мере за заштиту од пожара
– Планирану саобраћајницу реализовати у складу са 

Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС”, 
бр.37/88 и 48/94) и Законом о експлозивним материјама, за-
паљивим течностима и гасовима („Службени гласник СРС”, 
бр. 44/ 77, 45/84 и 18/89).

– Планирану саобраћајницу реализовати у складу са 
Правилником о техничким нормативима за приступне пу-
теве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у 
близини објеката повећаног ризика од пожара („Службени 
лист СРЈ”, број 8/95), Правилником о техничким нормати-
вима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење 
пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91), Правилником 
о техничким нормативима за електричне инсталације нис-
ког напона („Службени лист СФРЈ”, бр.53 и 54/88 и 28/95), 
Правилником о техничким нормативима за изградњу над-
земних електроенергетских водова називног напона од 
1 кV до 400 кV („Службени лист СФРЈ”, бр.65/88 и 18/92), 
Правилником о техничким нормативима за изградњу над-
земних електроенергетских водова („Службени лист СФРЈ”, 
бр.51/73 и 11/80), Правилником о техничким нормативи-
ма за постављање надземних електроенергетских водова 
и телекомуникационих кабловских водова („Службени 
лист СФРЈ”, број 36/88), Правилником о техничким нор-
мативима за изградњу нисконапонских надземних водова 
(„Службени лист СФРЈ”, број 6/92) и Одлуком о условима и 
техничким нормативима за пројектовање и изградњу град-
ског гасовода („Службени лист града Београда” број 14/77).

За предметни плански документ су прибављени услови 
бр.217-6/09 и 217-92/2010 од Управе за ванредне ситуације 
у Београду.

Б.4.3. Урбанистичке мере од интереса за одбрану
Према условима Министарства одбране Србије инт. бр. 

11-2 од 9. 1. 2009. за предметни план нема посебних захтева 
и услова у погледу прилагођавања потребама одбране земље.

Б.5. Заштита културних добара 
У обухвату простора зa Урбанистички план за са-

обраћајницу „Северна тангента”, од саобраћајнице Т6 до 
Панчевачког моста, са аспекта заштите културних добара 

нема законом утврђених културних добара и добара која 
уживају статус претходне заштите.

Имајући у виду да се у оквиру границе плана нарочито са 
десне стране обале Дунава налази зона очекиваних археолош-
ких налазишта (Документација Генералног плана Београда до 
2021. („Службени лист града Београда”, бр.27/03 и 25/05), у 
вези са тим, уколико се приликом извођења земљаних радо-
ва наиђе на археолошке налазе или остатке, све радове треба 
обуставити и о томе обавестити Завод за заштиту споменика 
културе града Београда, како би се предузеле неопходне мере 
за њихову заштиту. Инвеститор је дужан да по члану 110. 
Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, број 
71/94), обезбеди потребна финансијска средства за извођење 
археолошких радова (допис Р689/09 од 26. марта 2009. године, 
Завода за заштиту споменика културе града Београда). 

Б.6. Инжењерско-геолошки услови
Сектор 2 – од Зрењанинског пута до СМТ север, као и 

подручје насеља Борча и Овча до Пaначевачког моста, пре-
ма инжењерско-геолошкој категоризацији припадају услов-
но стабилним теренима.

Морфологија терена је одраз геолошке грађе и ерозионих 
процеса који су се одиграли на простору плана. Сама лока-
ција припада равничарском терену, односно алувијалном 
наносу реке Дунав. Некадашња површина терена је била из-
разито мочварно тло са котама терена од 71–72.5 мнв. Терен 
је сада субхоризонталан, са локалним депресијама. Садашња 
површина терена варира од коте 72.1–76.1 мнв. Од морфо-
лошких облика јесно је издвојен насип пруге Београд – Пан-
чево – Вршац и Панчевачким путем ( М.1.19) са распоном 
кота на насипу од 71-73,20 мнв. У морфолошком погледу на-
сип је изведен контролисано и погодан за градњу.

Геолошку грађу по планираној траси преднетне локације 
изграђују: насути материјали (насип пруге и саобраћајни-
це, насип од глине и рефулирани песак до коте 72–73 мнв.), 
квартарни седименти алувијалног порекла (речно барски 
седименри из фације поводња и речно-језерски седименти 
из фације речних корита и пролувијално-језерски седимен-
ти) у распону кота 30–72 мнв који су у површинском делу 
хумизиране до дубине 0,5–1,0 m.Ови седименти су у припо-
вршинском делу терена смањених вредности физичко-ме-
ханичких параметара, а са дубином им се побољшавају ка-
рактеристике. Подземна вода је утврђена на дубини од 0,5 
m и дубље. Формирана издан је у директној хидрауличкој 
вези са Дунавом. Локално, у зонама депресија, сезонски су 
могуће појаве забарења. 

Према дубини до нивоа подземне воде издвојене су сле-
деће категорије:

Рејон А – (део терена који обухвата делове трасе са ан-
тропогеним деловањем, обухвата контролисане насипе (н) 
чије је насипање извршено наменски за дате објекте (по-
словни објекти насип за пругу, и саобраћајницу Београд–
Панчево и Панчевачки пут).

Рејон Б – (делови терена у којима је ниво подземне воде 
на дубини од око 1,5 m од површине терена. Извођење радо-
ва може бити отежано због сталног присуства подземне воде. 
Због ниских вредности физичко-механичких карактеристи-
ка и неуједначених деформабилних својстава потребно је из-
вршити побољшање тла у погледу веће носивости и смањења 
слегања. Неопходно је обезбедити брзо одвођење воде са са-
обраћајнице и дренирање риголе за прикупљање воде)

Рејон Ц – део терена код којих је ниво воде близу повр-
шине а каткада и на самој површини терена. Неопходно је 
предвидети дренирање терена, побољшање носивости под-
логе, обезбедити брзо одводњавање воде са саобраћајнице 
и риголе за прикупљање воде. 
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На основу свега изнетог за планирану трасу са ге-
отехничког аспекта дају се следећи услови и препоруке:

– након сикдања хумизираног дела до пројектоване ни-
велете, приступити формирању подтла;

– подтло је неопходно испланирати и обезбедити пројек-
том прописане попречне и подужне падове, а потом извести 
сабијање материјала. Сабијење извести прописном механи-
зацијом, а контролу збијености обавити стандардним ин-
струментима. С обзиром на врсту материјала, може се очеки-
вати збијеност од модула деформације до 60 KN/m². На овако 
припремљено подтло уградити тампонски слој од песковитог 
шљунка дебљине мин. 0.35 m. На тампон уградити туцаник 
дебљине 0,15m које је неопходно сабити до прописом пред-
виђених мофула деформација. На туцаник се уграђује туца-
ник дебљине 0,12m. Преко туцаника уградити агрегат дебљи-
не 0,08 m и на крају асфалт бетон дебљине 003m;

– панирани допунски садржаји налазе се у рејону A у ко-
лико су мањег специфичног оптерећења могу се темељити 
до дубине од 1,5m без појаве воде у ископу, што омогућује 
израду једне полуукопане сутеренске етаже;

– вертикални ископи до 1,5m дубине могу се радити без 
подграде;

– врсту и димензије темеља прилагодити карактеристи-
кама средине;

– побољшање носивости средине (и елеминацију штет-
них слагања) обезбедити применом одговарајућих метода 
(збијање подтла, уградња шљунчаног тампона и др.);

– око објеката, обезбедити ободне тротоаре са нагибом 
од објекта;

– за објекте већег епицефичног оптерећења, при избору 
варијанте дубоког фундирања, узети у обзир до пескови до 
дубине од 15m не представљају средину погодну за директно 
ослањање темеља. Предлаже се варијанта лебдећих шипова.

Кишни и канализациони колектори
– За планиране инфраструктурне објекте, вертикални 

ископи преко 1,5 m дубине морају се обезбедити од заруша-
вања и прилива воде,

– Водове поставити у бетонске канале, са флексибилним 
везама, како би се при хаваријама спречиле инфилтрација 
воде у подземље.

У даљој фази пројектовања извести детаљна геолошка 
истраживања по планираној траси и за планиране садр-
жаје. Истраживања извести у складу са Законом о геолош-
ким истраживањима („Службени гласник РС”, број 44/95).

Геотехнички услови изградње саобраћајнице 
Aлувијалне наслаге изграђују конструкцију терена на делу 

саобраћајнице од од km 9+200 до km 20+163,811. Овај део те-
рена припада низији и у распону је кота око 71,5 – 73 мнм. 
Овај део терена одликује се веома плитким нивоом подземне 
воде, а местимично је и плављен. На овом делу трасе пут ће 
бити изведен у насипу. Насипи су висине 1-3 метра, а на на-
возним рампама за мостове и надвожњаке и до 6 метара.

Геотехничка проблематика изградње овог дела трасе 
своди се на:

– геотехничку проблематику насипања,
– геостатичке прорачуне слегања насипа,
– параметре за димензионисање коловозне конструкције,
– геотехничку проблематику извођења водовода и кана-

лизације.

Геотехничка проблематика насипања
Пре насипања на терену треба извршити уклањање 

хумусног слоја, дебљине и до 1,0 m. Постељицу урадити 
у нагибу чиме се обезбеђује несметано дренирање и од-

водњавање вода, како у радним условима, тако и при екс-
плоатацији саобраћајнице.

Обзиром на висок ниво подземне воде, на овој деоници, 
обраду постељице вршити у летњим месецима, при чему је 
неопходна кординација са водопривредним организација-
ма, које би требале да врше обарање нивоа подземне воде, 
преко црпних станица и омогуће рад у сувом. 

Постељицу сабити глатким статичким ваљком. Потреб-
но је постељицу сабити до модула деформабилности Еv2 ³ 
15 kN/m². Збијеност контролисати опитима кружне плоче 
или уређајем ЗГФ – 04, помоћу падајућег тега. 

Насипање изводити од песка Дунавца који је могуће де-
поновати на левој обали Дунава уз насеље „Црвенка”, где 
већ постоји депонија. 

Опште геотехничке препоруке за обраду подтла
Пројектована траса једним делом биће изведена на наси-

пима, који су изведени за постојећу саобраћајницу. Пре по-
четка извођења насипа на планираним деоницама, неопход-
но је скидање хумусног слоја или слоја постојећег насипа. 

Обзиром да је површински део терена целом дужином 
прекривен хумусним покривачем дебљине до једног метра, 
потребно га је механизовано уклонити. Откопани хумус, 
који је углавном глиновито-прашинасто-песковитог саста-
ва, треба одлагати на привремене депоније и касније упо-
требити за хумузирање косина. Након скидања хумуса, по-
требно је припремити подтло за израду трупа пута. 

На основу испитаних узорака, из алувијалних седимена-
та, добијене су вредности Калифорнијског индекса носиво-
сти CBR = 4.9–5,3% и максимална сува запреминска тежина 
по Proctor-у gdмаx = 16.62–16.67kN/m³, за оптималну влаж-
ност Wopt = 18.06–18,59%.

За оцену квалитета обрађености подтла тј. збијености 
подлоге горњег строја захтевају се следеће вредности: 

– за насипе висине до 2 m и подтло од кохерентног мате-
ријала захтева се степен збијености Dpr ³ 97%;

– за насипе висине веће од 2 m и подтло од кохерентног 
материјала захтева се степен збијености Dpr ³ 95% 

У време појачаних и дуготрајних падавина влажност је 
велики проблем јер се тешко може постићи њено смањи-
вање и постизање оптималне збијености.

У току обраде подтла водити рачуна да се омогуће усло-
ви одводњавања и у време грађевинске активности.

На тако припремљену постељицу извести насипање пе-
ска у слојевима дебљине 40 cm. Насути материјал збијати 
глатким ваљком. Потребно је збијање изводити до модула 
деформације Еv2 ³ 30 kN/m². Збијеност контролисати: оп-
итима кружне плоче, преко запреминских тежина или по-
мођу падајућег тега ЗГФ– 04.

Косине насипа, који се изводи од песковитих материјала 
треба формирати у нагибу 1:2. 

Косине насипа обавезно заштитити слојем хумуса, чиме 
ће се спречити њихово спирање.

Опште геотехничке препоруке за израду насипа 
На овом делу трасе, обзиром да не постоји никаква 

могућност за отварање локалних позајмишта, као право 
решење намеће се уградња песка „Дунавца”. Овај песак је 
могуће депоновати на постојећој депонији уз обалу Дунава 
поред насеља Црвенка.

Довожење и насипање материјала – врши се тек после 
обраде и припреме подтла. У дефинисаним деоницама слоје-
ви се уграђују и разастиру у подужном смеру хоризонтално, 
или приближно подужном нагибу, а у попречном по дефи-
нисаном нагибу (једнострани 4% или двострани 2.50%). 
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По избору средстава за збијање и технологије одређује се 
дебљина слојева за збијање. Ова је прилагођена ефектима 
збијања, а износи 40 цм за некохерентне материјале.

Збијање материјала обавља се одабраном механиза-
цијом, од ивица ка средини насипа или уз објекте. Са нано-
шењем и разастирањем новог слоја насипа може се почети 
након збијања и контроле збијености претходног слоја, уз 
услов да је постигнута прописана збијеност. У зимским ус-
ловима мраза такође се не врши израда насипа.

Критеријуми за оцену квалитета уграђивања ситнозрног 
(кохерентног) материјала су: 

– за насипе висине до 2 m, захтева се степен збијености 
Dpr ³ 97% и модул деформабилности Еv2 ³30 MPa, 

– за насипе висине веће од 2 m, захтева се степен збије-
ности Dpr ³ 95% и модул деформабилности Еv2 ³ 20 MPa. 

Ножицу насипа обавезно заштитити извођењем канала. 
Банкине и косине насипа обавезно хумизирати, слојем ху-
муса дебљине 20 cm.

В. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Правила грађења важе за све парцеле у оквиру граница 

плана, изузев за парцеле јавне намене (за које су дата пра-
вила у поглављу Б.2.) и дефинисана су за парцеле у оквиру 
карактеристичне зоне. 

В. 1. Зона А – зона пратећих садржаја

Посебни пословни комплекси у спољној зони 

В.1.1. Правила парцелације
Грађевинске парцеле за изградњу објеката у зони „А” су 

дефинисане Планом – ГП1 и ГП2 граф. прилог бр. 4 („План 
грађевинских парцела за јавне намене са планом спро-
вођења”), Р 1: 1.000.

Планом дефинисане грађевинске парцеле не могу се 
мењати (парцелисати).

За грађевинске парцеле у зони А, у циљу дефинисања 
и верификације јединственог урбанистичко-архитектон-
ског решења (у оквиру сваког појединачног блока), пре из-
градње, потребно је урадити урбанистички пројекат. 

В.4.2. Намена и начин коришћења објекта
Планирана намена у овој зони су пратећи садржаји дуж 

магистралног пута – комерцијалне делатности за које се 
примењују параметри који важе за посебне пословне ком-
плексе у спољњој зони.

У спољној зони, на примарним саобраћајницама, мо-
гућа је изградња објеката у функцији саобраћаја (пратећи 
садржаји аутопута су : аутобаза за одржавање пута, пумпе, 
паркирање камиона, угоститељство/туризам (кафе, ресто-
ран, мотел, аутосалон, showroom), сервиси (вулканизер, ау-
томеханичар, аутоелектричар, шлеп служба), аутотрговина 
(ауто-делови, аутокозметика), делатности/услуге (аутопе-
рионица, трговина на мало, простор за канцеларијско по-
словање, инфопункт, рентакар, турист биро, банкарске/по-
штанске услуге, кафе, ресторан), одмориште …), и сл. што 
је у функцији подизања нивоа услуге саобраћајнице.

В.4.3. Положај објекта на парцели
Објекат по свом положају на парцели мора бити слобод-

ностојећи. 
Положај зграде одређен је грађевинском линијом према 

јавној површини и према границама суседних парцела како је 
приказано у графичком прилогу бр. 2 Регулационо – нивелаци-
они план за грађење објеката и саобраћајних површина са ана-
литичко – геодетским елементима за обелешавање Р 1:1.000.

Грађевинска линија је линија до које је дозвољено 
грађење.

Грађевинска линија према саобраћајници Северна тан-
гента одређена је мин. 10 m од задње ивице тротоара пла-
ниране сервисне саобраћајнице.

Минимална ширина коловоза интерних саобраћајница 
износи 4,5 m за једносмерне саобраћајнице, односно 6м за 
двосмерне. 

Грађевинска линија према интерним саобраћајницама у 
комплексима је мин. 5 m.

Дозвољена је изградња више објеката на парцели.
Дозвољено је формирање комплекса као јединствe-

ну функционално-естетску целину састављену од више 
појединачних објеката и елемената партерног и пејсажног 
уређења, паркинг простора, урбаног мобилијара и визуел-
них комуникација.

Удаљење објекта од граница парцеле/комплекса са бочне 
стране за објекте више од 6m мин.1/2 висине објекта, а за 
објекте висине до 6м мин. 3 m. 

Удаљење објекта од граница парцеле/комплекса са задње 
стране за објекте више од 6m, мин.1/2 висине објекта, за 
објекте висине до 6м, мин. 3 m.

Минимално растојање између објеката у случају из-
градње више објеката у комплексуу случају да не постоје от-
вори на објектима 3 m.

Минимално растојање између објеката у случају из-
градње више објеката у комплексуу случају да постоје отво-
ри на објекту/објектима 6 m.

Ова удаљења су дата као минимална и могу се повећава-
ти у складу са еколошким, противпожарним прописима и 
потребом уклапања у непосредно окружење. 

Подземне грађевинске линије се поклапају са надземним 
грађевинским линијама.

В.4.4. Индекс заузетости 
„ИЗ” – индекс заузетости земљишта исказан је као про-

ценат и представља однос између површине хоризонталне 
пројекције надземног габарита објекта на парцели и повр-
шине парцеле.

Максимална вредност индекс заузетости је 50%.
У површину под објектима не улазе манипулативне ни 

саобраћајне површине (паркирање).
Надстрешница, подземна изградња и саобраћајне повр-

шине у комплексу не улазе у обрачун степена заузетости.

В.4.5. Индекс изграђености 
Индекс изграђености „ИИ” исказан је као количник 

грађевинске бруто површине објеката и површине припа-
дајуће парцеле. 

Индекс изграђености на парцели је максимално 0,5.
У обрачун индекса изграђености не улазе подземне ета-

же, резервоарски простор, подземне гараже као и простор 
испод надстрешнице.

В.4.6. Дозвољена спратност или висина објеката
Максимална  спратност објеката П+1 или технолошке 

висине 8 m.
Кота приземља нових објеката на равном терену не 

може бити нижа од коте нивелете јавног пута. Кота при-
земља може бити највише 0,2 m виша од нулте коте. 

Висина надстрешнице мора бити димензионисана у 
складу са технолошким процесом у комплексу, али не више 
од 6 m укључујући конструкцију.

Дозвољено је постављање рекламних обележја до висине 
од макс. 10 m, уз услов да не угрожавају функционисање и не-
посредног окружења (одвијање саобраћаја, сагледавање и сл.).
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В.4.7. Услови за архитектонско, естетско обликовање 
објеката

– Архитектонски израз како појединачних објеката тако и 
комплекса у целини мора бити у складу са наменом, каракте-
ром и временом у коме објекат/комплекс настаје и савреме-
ним тенденцијама у пројектовању и изградњи ових објеката.

– Савременим архитектонским формама, атрактивним 
елементима обликовања, применом нових конструктив-
них система и квалитетних материјала применљивих за из-
градњу ове врсте објеката, као и увођењем одмерених еле-
мената урбаног дизајна, треба допринети формирању новог 
визуелног идентитета ових комплекса. 

– Пројектовањем посебних рампи и прилаза неопходно 
је омогућити прилаз хендикепираним особама.

– Обавезно је пројектовање равних кровних равни на 
објектима, док надстрешнице могу бити посебан обликов-
ни елемент са улогом умереног акцента у комплексу. 

– Архитектонска решења морају бити таква да функци-
онално и естетски не угрожавају суседне објекте, односно 
потребно је адекватно и неагресивно уклапање комплекса 
у окружење. 

– Није дозвољено формирање испуста на фасади.
– Сви објекти треба да буду сведених линија, без при-

мене материјала уобичајених у стамбеној изградњи (опека, 
цреп, класична столарија).

В.4.8. Паркирање
Потребан број паркинг места у комплексу одређује се на 

основу важећих норматива за паркирање возила и то:

Делатност 1 паркинг место на
Пословање 80 m² бргп
Мотел 2–10 лежајева у зависности од категорије
Ресторан два стола са по четири столице
Трговина 50 m² продајног простора
Изложбени простор 80 m² бргп изложбеног простора
Запослени свака три запослена

В.4.9. Уређење слободних површина парцеле
Обезбедити минимално 20% од укупне површине пар-

целе за зелене површине у директном контакту са тлом. 
Озеленети паркинг просторе – што не улази у биланс укуп-
них зелених површина на парцели. Уколико је присутна 
квалитетна постојећа вегетација, извршити њено снимање 
(израда мануала валоризације) и уклапање у планирано ре-
шење зеленила.

Површине на којима се очекују интензивнија кретања и 
окупљања обликовати партерним решењем уз примену де-
коративних форми цвећа, шибља и дрвећа. Решења попло-
чања и ниво опремљености мобилијаром прилагодити на-
мени и архитектури објекта. Решити проблем сакупљања и 
одвођења вишка атмосферске воде.

Главни пројекат уређења и озелењавања радити на аж-
урној геодетској подлози, у складу са саобраћајно-нивела-
ционим решењем, трасама инсталација техничке инфра-
структуре и Главним грађевинским пројектом објекта. Пре 
израде Главног пројекта уређења и озелењавања прибавити 
Техничке услове ЈКП „Зеленило – Београд”.

В.4.10. Инжењењрско-геолошки услови
У даљој фази пројектовања извести детаљна геолошка 

истраживања по планираној траси и за планиране садр-
жаје. Истраживања извести у складу са Законом о геолош-
ким истраживањима („Службени гласник РС”, број 44/95).

В.4.11. Ограђивање парцеле
Није предвиђено ограђивање комплекса, осим у складу 

са безбедоносним и сигурносним условљеностима.

В.4.12. Услови за евакуацију отпада
У оквиру комплекса предвидети посебне просторе за 

сакупљање, примарну селекцију и одношење комуналног 
отпада, а све у складу са условима надлежних институција.

В.4.13. Фазна реализација
Дозвољава се фазна реализација комплекса, на основу 

јединственог идејног пројекта израђеног за комплекс у це-
лини који ће бити верификован од стране Комисије за пла-
нове Скупштине града Београда и који ће јасно дефинисати 
фазе реализације са аспекта просторног и архитектонског 
решења комплекса. 

Г. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Г.1. Списак планова који се стављају ван снаге 
доношењем плана

Ступањем на снагу овог плана стављају се ван снаге, у 
границама овог плана:

– План детаљне регулације за саобраћајницу Северна 
тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – Сек-
тор 1 („Службени лист града Београда бр. 58/09); у делу 
зоне петље са Зрењанинским путем , везе за гробље Збег и 
везе за СЦ Ковилово.

– Детаљни урбанистички план спортско-рекреативног 
центра „Ковилово” („Службени лист града Београда”, број 
13/74); у делу зоне петље Северне тангенте са Зрењанин-
ским путем, где се заштитно зеленило пренамењује у са-
обраћајну површину.

– Измене допуне Детаљног урбанистичког плана магис-
тралног пута Београд – Панчево („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 15/88, 10/91); у делу раскрснице шири се раздел-
но острво због планираних стубова у оквиру припадајуће 
парцеле.

– Oдлука о ДУП-у комплекса за изградњу трансфор-
маторских станица 110/35 kV „Београд VII” и 110/10 kw 
„Крњача” и надземних водова напона 110 kV, („Службени 
лист града Београда”, број 5/75), измештање надземних во-
дова 110 kV бр.1109 веза „Београд 7-Панчево 2” и 110 kV 
бр.1153 веза „Београд 7-Панчево 2”.

Г.2. Списак парцела које се разрађују урбанистичким 
пројектом

Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела за 
јавне намене са планом спровођења”, Р=1: 1.000

Даља планска разрада Урбанистичким пројектом, за 
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације, тј. 
дефинисања и верификације урбанистичко-архитектонског 
решења, прописана је за грађевинске парцеле у Зони А (ГП1 
и ГП2). 

Новоформиране грађевинске парцеле у оквиру остале 
намене су:

ГП1 – КO Борча
делови к.п.
198/2, 198/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208
ГП2 – КO Борча
делови к.п.
198/3, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209
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Г.3. Смернице за израду процена утицаја на животну 
средину

У поступку даље разраде планског документа, у складу 
са Законом о процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, број 135/04) и Уредбе о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе проје-
ката за које се може захтевати процена утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС”, број 114/08), у поступку 
даљег спровођења плана носиоц пројекта за који се може 
захтевати процена утицаја дужан је да поднесе захтев на-
длежном органу који ће даље одлучити о потреби израде, и 
одредити обим и садржај студије о процени утицаја.

Генералне смернице за израду будућих студија о Проце-
ни утицаја на животну средину су следеће:

– извршити процену утицаја планираног решења на за-
гађење ваздуха вода и тла;

– извршити квантификацију, процену нивоа буке и 
вибрација у изграђеној зони и ближе одредити места поста-
вљања заштитног зеленила и звучних баријера;

– проценити утицаје предвиђених деоница и пратећих 
садржаја (посебно бензинске станице) на: водоизвориште, 
пејзаж, екосистеме (флору, фауну);

– проценити социјалне и здравствене утицаје;
– проценити могуће удесне ситуације, и прописати по-

требне мере;
– прописати мере заштите животне средине и
– дефинисати мониторинг животне средине.

Г.4. Спровођење плана
Планом је аналитички дефинисана граница у оквиру 

које је дато техничко решење трасе. На овај начин је омо-
гућено да се даљом разрадом решења трасе, кроз техничку 
документацију, унапреде поједина решења дата у плану (у 
оквиру дефинисане границе) у циљу побољшања саобраћај-
них ефеката и рационализације трошкова изградње плани-
ране саобраћајнице.

Овај план детаљне регулације представља правни и план-
ски основ за информације о локацији и издавање локацијске 
дозволе, у складу са члановима 53. и 54. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09) изградњу 
објеката и уређење површина јавне намене и израду пројеката 
препарцелације за површине остале намене, у складу са чла-
ном 65. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09) и за експропријацију земљишта у циљу 
реализације објеката од општег инетереса.

Фазност изградње:
– (по деоницама) саобраћајних површина и инфра-

структуре, уз обавезно поштовање услова прописаних на 
нивоу плана;

– по функционалним елементима попречних профила;
– у планираним денивелисаним раскрсницама , које ће 

се изводити парцијално по фазама , што укључује и фазну 
реализацију планиране инфраструктуре;

– зона пратећих садржаја укључујући и сервисне са-
обраћајнице уз ове садржаје.

Током израде техничке документације, у складу са За-
коном о јавним путевима („Службени гласник РС”, број 
101/2005), потребно је испоштовати заштитни појас и појас 
контролисане градње.

Саставни део овог плана су и:

Књига 1
Графички прилози плана детаљне регулације:
0. Прегледна ситуација Р 1: 20.000 
1. Постојећа намена површина Р 1: 2.500 

2. План намене површина Р 1: 2.500 
3.  Регулационо-нивелациони план за грађење 

објеката и саобраћајних површина 
са аналитичко – геодетским елементима 
за обележавање и попречним профилима Р 1: 1.000

3.1. Подужни профил  Р 1: 250/2.500 

Књига 2
Графички прилози Плана детаљне регулације:
4.  План грађевинских парцела за јавне 

намене са планом спровођења  Р 1: 1.000
5. Водоводна и канализациона мрежа Р 1: 1.000
6. Електроенергетска и ТК мрежа Р 1: 1.000

Књига 3
Графички прилози плана детаљне регулације:
7. Гасоводна мрежа и постројења Р 1: 1.000
8.  План мреже и објеката инфраструктуре 

(синхрон-план) Р 1: 1.000
9.  Инжењерско-геолошка категоризација 

терена Р 1: 2.500
Документација плана детаљне регулације:
1. Одлука о приступању изради плана
2. Извештај о извршеној стручној контроли
3. Извештај о јавном увиду 
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађе-

винске послове
5. Решење о приступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину
6. Извештај о стратешкој процени утицаја плана на жи-

вотну средину
7. Извештај о учешћу заинтересованих органа, органи-

зација и јавности о јавном увиду у Извештај о стратешкој 
процени утицаја плана на животну средину

8. Решење којим се даје сагласност Секретаријата за 
заштиту животне средине на Извештај о стратешкој проце-
ни утицаја плана на животну средину

9. Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради 
плана

Графички прилози документације:
1. Топографски план Р 1: 1.000
2. Катастарски план са границом плана Р 1: 1.000
2.1. Катастарски план  Р 1: 1.000
3. Катастар водова и подземних инсталација Р 1: 1.000
4.1. Геотехнички пресек терена  Р 1: 1.000/500
4.2. Геотехнички модел терена Р 1: 1.000/500
5.  Извод из Генералног плана Београда 

2021. са положајем простора 
обухваћеним планом Р1:10.000

6.  Извод из Регионалног просторног плана 
административног подручја града Београда 
са положајем простора обухваћеним планом Р1:50.000

7. Стечене обавезе Р1:10.000
8.  Програм за израду урбанистичког плана 

за саобраћајницу Северна тангента 
од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута

Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-622/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



Број 24 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. јуна 
2010. године, на основу члана 27. Закона о јавним преду-
зећима и обављању делатности од општег интереса („Служ-
бени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07) 
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 

СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Статут Јавног предузећа „Хипо-
дром Београд”, који је донео Управни одбор предузећа, под 
бројем 332, 2. јуна 2010. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-633/10-С, 30. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „НХ Синиша Николајевић”, Београд, ул. Тимочка 
број 24, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Ивана Младеновић, професор историје,
2. Вера Михајловић, професор француског језика,
3. Наташа Станишић, професор енглеског језика,
4. Зоран Атанасковић, дипл. инж. кибернетике,
5. Филип Шево, машински техничар,
6. Радован Тмушић, дипл. електроинжењер,
7. Горан Симић, струковни економиста,
8. Борислава Павловић, економиста,
9. Дубравка Живковић-Мишковић, службеник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-384/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Душан Дугалић”, Београд, ул. Ђердапска број 19, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Љубица Јаношевић, дипл. дефектолог,
2. Јелена Терлечки, дипл. дефектолог,
3. Ђорђе Живановић, дипл. дефектолог,
4. Весна Радивојевић, професор немачког језика,
5. Весна Николић, архитектонски техничар,
6. Александар Станисављевић, техничар у телекомуни-

кацији,
7. Нада Новаковић, дипл. дефектолог,
8. Марија Јовановић, лекар,
9. Драги Величковић, службеник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-385/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

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

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Светозар Марковић”, Београд, ул. Хаџи Милентијева 
број 62, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Мирјана Аврамовић, библиотекар,
2. Снежана Павловић, професор српског језика,
3. Светлана Бабић, професор разредне наставе,
4. Снежана Јакшић, дипл. инжењер машинства,
5. Марина Иванчевић, историчар уметности,
6. Јасмина Буцаловић, пројект менаџер,
7. Александар Тодоровић, адвокат,
8. Звонимир Будић, дипл. инжењер електротехнике,
9. Верица Бранчић, службеник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-386/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



30. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 24 – 33

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Краљ Петар II Карађорђевић”, Београд, ул. Марулићева 
број 8, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Тања Бјелић, професор математике,
2. Млађан Василевски, професор музичке културе,
3. Јелена Ћук, професор разредне наставе,
4. Ђорђе Јанковић, оператер рачунара,
5. Зоран Митић, машински инжењер,
6. Младен Касавица, дипл. менаџер,
7. Миодраг Милошевић, дипл. инжењер електротехнике,
8. Милан Дуњић, правни предузетник,
9. Јована Антић-Вишњић, дипл. инжењер технологије.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-387/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Миодраговић”, Београд, ул. Војводе Драгомира 
број 1, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Љубомир Ђурић, наставник разредне наставе,
2. Тања Лабан, професор српског језика,
3. Радоје Ћеранић, професор техничког образовања,
4. Никола Белосавић, адвокат,
5. Сања Митровић-Дунђер, економиста,
6. Александар Самуиловић,
7. Милош Шукало, дипл. економиста,
8. Гордана Обрадовић, дипл. психолог,
9. Весна Босанац, филолог-новинар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-388/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владислав Рибникар”, Београд, ул. Краља Милутина 
број 10, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Силвија Бадњевић, професор француског језика и 
књижевности

2. Сања Ковачевић-Милутиновић, професор српског је-
зика,

3. Биљана Вукомановић, наставник разредне наставе,
4. Драган Горановић, агент за продају некретнина,
5. Драгана Вукићевић, политиколог,
6. Драгана Шумарац-Павловић, професор факултета,
7. Миомир Тодоровић, дипл. инжењер машинства,
8. Марина Блажевски, професор немачког језика,
9. Вера Рајовић, дипл. психолог.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-389/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Јосиф Маринковић”, Београд, ул. Крунска број 8, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Самарџић, наставник теоретске групе предмета,
2. Душица Ђуран-Радовановић, наставник флауте,
3. Блаженка Поповић, наставник клавира,
4. Александар Јанковић, приватни предузетник,
5. Ема Мирчетић, професор флауте,
6. Љубиша Јовановић, економиста,
7. Милан Глумац, економиста,
8. Снежана Вукашиновић, васпитач,
9. Славица Мраковић, сликар-илустратор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-390/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



Број 24 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ”, НОВИ 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Стерија Поповић”, Нови Београд, ул. Војвођанска 
број 61, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Мира Митровић, професор физичког васпитања,
2. Душанка Пекић, професор немачког језика,
3. Радислав Витомировић, професор разредне наставе,
4. Саша Вранић, прехрамбени техничар,
5. Мира Весковић, аранжер у трговини,
6. Славица Панић, економски техничар,
7. Славко Бјелобрк, дипл. инжењер,
8. Вукојица Чоловић, технолог,
9. Марица Граховац, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-391/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђуро Стругар”, Нови Београд, ул. Булевар Милутина 
Миланковића број 148, на време од четири године, почев од 
12. јула 2010. године, и то:

1. Јелена Стаменковић, професор српског језика,
2. Драгана Милошевић, професор музичке културе,
3. Даница Богдановић, професор разредне наставе,
4. Оливера Вучковић, службеник,
5. Дејана Јовановић, новинар,
6. Радојка Стојиловић, службеник,
7. Снежана Стиковић, инжењер електротехнике,
8. Мирјана Маликовић, хемијски техничар,
9. Драгица Ђокић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-392/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕГИЊА МИЛИЦА”, НОВИ 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Кнегиња Милица”, Нови Београд, ул. Јурија Гагарина 
број 78, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Иванка Марковић, наставник разредне наставе,
2. Катарина Игњатовић-Рогљић, професор географије,
3. Снежана Стојановић, економски техничар,
4. Станка Вратница, дипл. економиста,
5. Гаврило Аџић, дипл. економиста, 
6. Јована Драговић, дипл. филолог,
7. Нада Анастасијевић, др стоматологије,
8. Јевђо Вранић, пилот,
9. Душица Мињовић, наставник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-393/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „РАТКО МИТРОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ратко Митровић”, Нови Београд, ул. Омладинских бри-
гада број 58, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Љубица Милисављевић, професор историје,
2. Љубица Поповић, наставник разредне наставе,
3. Милан Лакић, наставник разредне наставе,
4. Јелица Грујић-Милановић, др биолошких наука,
5. Невенка Елезовић, др техничких наука, 
6. Мирјана Маликовић, хемичар,
7. Смиљана Раденковић, службеник,
8. Милоје Ерић, пензионер,
9. Владимир Зеренски, техничар за електро-моторне по-

гоне.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-394/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, НОВИ 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Надежда Петровић”, Нови Београд, ул. Луја Адамича број 4, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Јасмина Мићић, професор српског језика,
2. Оливера Мозетић, професор разредне наставе,
3. Ивана Стјепановић, професор српског језика,
4. Владана Димитриу, саветник у угоститељству,
5. Илија Кулић, комерцијалиста,
6. Предраг Мајцан, лекар,
7. Татјана Шапер, ветеринар,
8. Весна Радовановић, дипл. правник,
9. Тања Биберчић, економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-395/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Нови Београд”, Нови Београд, ул. Народних хероја број 
12, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Рената Лукенић-Гаши, дипл. дефектолог-олигофрено-
лог,

2. Јелена Тапушковић, дипл. дефектолог-олигофренолог,
3. Мирјана Стевановић, дипл. дефектолог-олигофренолог
4. Радојка Мићовић, медицинска сестра,
5. Магдалена Стојановић, просветни радник,
6. Александра Лара Јовић, службеник-референт,
7. Радивоје Јонић, дипл. инжењер грађевине,
8. Зоран Грујичић, инжењер саобраћаја,
9. Наташа Шимшић, дипл. поликолог.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-396/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МАРКО ОРЕШКОВИЋ”, НОВИ 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Марко Орешковић”, Нови Београд, ул. Отона Жупанчи-
ча број 30, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Миле Стојичић, наставник техничког образовања,
2. Љиљана Петров, медијатекар,
3. Ђурђа Јанев, наставник разредне наставе, 
4. Драгиша Потић, дипл. правник,
5. Ивана Срдановић, инжењер машинства,
6. Младен Вратонић, дипл. инжењер електротехнике,
7. Марко Вујачић, економиста,
8. Предраг Луковић, инжењер,
9. Љиљана Арсеновић, дипл. инжењер пољопривреде.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-397/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”, НОВИ 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Радоје Домановић”, Нови Београд, ул. Булевар умет-
ности број 31, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Бранка Рајчевић, професор српског језика,
2. Ирена Пауновић, професор историје,
3. Оливера Миловановић, професор енглеског језика, 
4. Љиљана Мијушковић, дипл. грађевински инжењер,
5. Давид Жарковић, дипл. инжењер електротехнике,
6. Владимир Ненезић, адвокат,
7. Илонка Перовић, електротехничар,
8. Дејан Марић, електротехничар,
9. Блажимир Јоковић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-398/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА ОБРАДОВИЋ-КАМЕНИ”, 
НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Влада Обрадовић-Камени”, Нови Београд, ул. Добано-
вачка број 2а, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Загорка Павловић, наставник техничког васпитања,
2. Весна Нешић, професор биологије и хемије,
3. Весна Андријевић, наставник разредне наставе, 
4. Силва Цветковић, економиста,
5. Данијел Цукић, приватник,
6. Ивана Маџарац, радник,
7. Владимир Вујановић, књиговођа,
8. Фетија Петровић, књиговођа,
9. Драган Хреља, виши фудбалски тренер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-399/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЛАЗА КОСТИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Лаза Костић”, Нови Београд, ул. Милентија Поповића 
број 72, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Снежана Благојевић, професор биологије,
2. Снежана Видаковић, професор руског језика,
3. Јелка Вујовић, наставник математике, 
4. Јелена Стефановић, продуцент,
5. Ана Лазаревић, адвокат,
6. Владо Ђерић, економиста,
7. Драгана Петрињац, метеоролошки техничар,
8. Зорица Арсић, политиколог,
9. Сузана Судимац-Липић, учитељица.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-400/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, НОВИ 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Краљ Александар I”, Нови Београд, ул. Алексиначких 
рудара број 22, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Невенка Церовац, дипл. биолог,
2. Емилија Рогошић, професор разредне наставе,
3. Јасмина Радовановић, професор разредне наставе, 
4. Коста Дамјановић, дипл. инжењер,
5. Михаило Мијатовић, менаџер продаје,
6. Татјана Сретеновић, дипл. правник,
7. Вељко Думић, професор књижевности,
8. Станислав Кијачић, дипл. економиста,
9. Снежана Мишчевић, инжењер информатике.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-401/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Душко Радовић”, Нови Београд, ул. Булевар Зорана 
Ђинђића број 112, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Радојица Тадић, дипл. историчар,
2. Зоран Јовановић, дипл. филолог опште књижевности 

и теорије књижевности,
3. Марина Ињац, професор разредне наставе, 
4. Драган Вујић, доцент,
5. Саво Милошевић, лекар,
6. Владимир Јовицки, графички дизајнер,
7. Споменка Ћирић-Јанковић, психолог,
8. Светлана Милосављевић, професор разредне наставе,
9. Весна Дамјановић, трговац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-402/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



30. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 24 – 37

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иван Гундулић”, Нови Београд, ул. Народних хероја 
број 12, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Гроздана Павићевић, наставник разредне наставе,
2. Весна Васић, наставник математике,
3. Горгина Тешић, наставник физичког васпитања, 
4. Снежана Бербер-Лаушевић, дактилограф-оператер,
5. Снежана Дурановић, инокоресподент,
6. Маја Станковић, службеник,
7. Светлана Недин, матурант гимназије,
8. Снежана Козлина, дипл. правник,
9. Зоран Станојевић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-403/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „20 Октобар”, Нови Београд, ул. Омладинских бригада 
број 138, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Вера Васић, професор хемије,
2. Татјана Дука, професор разредне наставе,
3. Ирена Спасић, професор разредне наставе,
4. Борисав Милутиновић, дипл. саобраћајни инжењер,
5. Славко Радоњић,
6. Милан Шимшић,
7. Ненад Милосављевић, дипл. програмер,
8. Мирослава Мартиновић, професор историје,
9. Љубиша Благојевић, инжењер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-404/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, НОВИ 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бранко Радичевић”, Нови Београд, ул. Јурија Гагарина 
број 195, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Хана Вучићевић, наставник музичке културе,
2. Дамјан Девић, наставник физичког васпитања,
3. Тања Миленковић, наставник резредне наставе,
4. Радослав Качаревић, шеф транспорта,
5. Драган Митровић, машински техничар,
6. Јанко Стијеповић, дипл. инжењер рачунарских техника, 
7. Боран Николић, правник,
8. Дејан Зајц, механичар хидроенергетике, 
9. Јасмина Лошић, наставник. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-405/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МЛАДОСТ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Младост”, Нови Београд, ул. Гандијева број 99, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Гордана Дешић, професор разредне наставе,
2. Марија Трујкић, професор разредне наставе,
3. Весна Ракић, професор разредне наставе,
4. Слободанка Вељић, дипл. инжењер технологије,
5. Маја Чоловић-Васић, дипл. музиколог,
6. Александра Поповић, дипл. дизајнер текстила,
7. Љиљана Козомара, професор географије,
8. Миладинка Ћосић, пензионер, 
9. Ана Јовановић, интернет маркетинг менаџер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-406/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР РОЛОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владимир Роловић”, Београд, ул. Омладинско шета-
лиште број 10, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Марија Чекановић, професор физичког,
2. Весна Јанковић-Филић, професор музичког,
3. Вера Перишић, наставник разредне наставе,
4. Гордана Здравковић, васпитач,
5. Марија Кесеровић, дипл. економиста,
6. Сузана Јаблановић, дипл. економиста,
7. Марица Милошевић, професор енглеског,
8. Рада Савковић, пензионер, 
9. Јасмина Стефановић, референт.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-407/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђура Јакшић”, Београд, ул. Канарево брдо број 2, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Шћепановић, професор српског језика,
2. Весна Вујачић, професор математике,
3. Зорица Милетић, наставник разредне наставе,
4. Душко Благојевић, научни саветник,
5. Гордана Јовановић, правник,
6. Весна Зејак, економиста,
7. Марина Лајић, дипл. економиста,
8. Владимир Скрињак, службеник,
9. Мирко Стојановић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-408/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иво Андрић”, Београд, ул. Ивана Мичурина број 38а, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Зденка Јаношев, наставник географије,
2. Драгана Кокотовић-Васиљевић, наставник енглеског 

језика,
3. Светлана Бубало, наставник српског језика,
4. Ксенија Петровић, васпитач,
5. Данијела Пантић-Влаховић, наставник,
6. Саша Костић, официр,
7. Андреја Трајковић, предузетник,
8. Загорка Бешић, пензионер,
9. Зоран Пуцановић, професор математике.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-409/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА АБРАШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Коста Абрашевић”, Београд, ул. 13. октобра број 82, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Весна Шуњеревић, професор разредне наставе,
2. Сања Благојевић-Бошковић, мр филолошких наука,
3. Бранислава Стојановић, професор разредне наставе,
4. Зоран Филиповић, ваздухопловни војни електроин-

жењер,
5. Милица Маринковић, грађевински инжењер,
6. Миодраг Гигов, крзнар,
7. Драган Владисављевић, дипл. економиста, 
8. Раденко Ковачевић, аутомеханичар,
9. Дворана Дивијак, конфекционар текстила.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-410/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



30. јун 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 24 – 39

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Никола Тесла”, Београд, ул. Др Миливоја Петровића 
број 6, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Владимир Јањевић, наставник,
2. Биљана Марковић, наставник,
3. Мирјана Савовић, наставник,
4. Огла Богдановић, васпитач,
5. Драган Перовић, техничар,
6. Горан Раденковић, дипл. правник,
7. Никола Јосев, саобраћајни техничар,
8. Душко Марушић, дипл. инжењер саобраћаја,
9. Момчило Марсенић, дипл. инжењер шумарства.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-411/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Франце Прешерн”, Београд, ул. Станка Пауновића број 
45, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Савка Ракић, професор биологије,
2. Наташа Тончев, професор разредне наставе,
3. Весна Петек-Ребихић, професор арапског језика,
4. Драган Буквић, дипл. ветеринар,
5. Наташа Марушић, дипл. архитекта,
6. Александар Дукић, дипл. економиста,
7. Никола Ристић, службеник,
8. Александар Ракић, студент,
9. Зоран Тодоровић, машинбравар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-412/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40, на време од че-
тири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Стеван Томић, наставник физичке културе,
2. Милена Марковић, наставник разредне наставе,
3. Јелена Булатовић, наставник историје,
4. Катарина Миловановић, дипл. организатор сценских 

и културно-уметничких делатности,
5. Душан Поповић, административни радник,
6. Жељко Вујичић, рачуновођа,
7. Омер Омерашевић, пензионер,
8. Слађана Ракић, правник,
9. Никола Рајаковић, професор у пензији.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-413/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, СУРЧИН, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Сурчин, Београд, ул. Братства јединства 
број 1, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Јасминка Јевић, професор разредне наставе,
2. Катарина Диклић, педагог,
3. Србољуб Зорица, професор српског језика,
4. Валентина Дивјак, васпитач,
5. Хелена Тошић, гинеколошко-акушерска сестра,
6. Драгица Ђаконовић, дипл. инжењер металургије,
7. Радица Ташковић, средња стручна спрема,
8. Јасна Ђурић, средња стручна спрема,
9. Светлана Марковић, средња стручна спрема.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-414/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, ЈАКОВО, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Вожд Карађорђе”, Јаково, Београд, ул. Бољевачка број 2, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Тања Магловски, административно-технички радник,
2. Веселин Челебић, наставник физичког образовања и 

васпитања
3. Јелица Јосимовић, наставник разредне наставе
4. Ненад Мулћан, предузетник,
5. Милица Богојевић, виша медицинска сестра,
6. Марија Илић, математичко програмерски сарадник,
7. Смиља Васић, пензионер,
8. Ружица Митровић, наставник разредне наставе,
9. Сања Трифуновић, студент Учитељског факултета.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-415/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Добановци, Београд, ул. Маршала Тита 
број 6, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Гордана Вучетић, наставник српског језика,
2. Јасмина Млађеновић, наставник разредне наставе,
3. Јасна Бранковић, наставник биологије,
4. Раденко Костић, угоститељски радник,
5. Индира Јованчић, радник,
6. Горан Перић, радник,
7. Стојанче Николић, средња стручна спрема,
8. Бобан Ковачевић, економиста,
9. Јелена Николић, средња стручна спрема.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-416/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „22. октобар”, Сурчин, Београд, ул. Маршала Тита 
број 8, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Игор Петровић, професор разредне наставе,
2. Слађана Поповић, професор разредне наставе,
3. Бранка Селаковић, дипл. биолог,
4. Зоран Павловић, војно лице,
5. Милена Рогић, дипл. правник,
6. Зденка Ћалић, виша медицинска сестра,
7. Савета Петровић, дипл. туризмолог,
8. Ненад Јаковљевић, средња стручна спрема,
9. Весна Јовановић, средња стручна спрема.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-417/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ВУКАСОВИЋ-ДИОГЕН”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Душан Вукасовић-Диоген”, Бечмен, Београд, ул. 11. ок-
тобра број 36, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Миле Недимовић, наставник ликовне културе,
2. Младен Челебић, професор музичке културе,
3. Тајана Буљан, професор мастер разредне наставе,
4. Владан Милетић, економиста,
5. Оливера Џунић, дипл. психолог,
6. Иван Воденичаревић, дипл. економиста,
7. Милан Јовановић, трговац,
8. Драган Милетић, средња стручна спрема,
9. Зоран Петровић, дипл. инжењер пољопривреде.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-418/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Бранко Радичевић”, Бољевци, Београд, ул. Браће 
Кокар број 5, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Жарко Бунош, професор музичке културе,
2. Драгана Ђорђевић, професор физичког васпитања,
3. Катарина Дмитровић, професор разредне наставе,
4. Милан Вујић, приватни предузетник,
5. Марјана Михајловић, професор разредне наставе,
6. Петар Станковић, дипл. економиста,
7. Јелена Михајловић, студент Учитељског факултета,
8. Зоран Обрешки, средња стручна спрема,
9. Игор Шајбен, туристички техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-419/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Михајло Пупин”, Земун, ул. Емилије Јакшић број 31а, на 
време од четири године, и то:

1. Ружица Димитријевић, наставник разредне наставе,
2. Раденко Тртица, професор географије,
3. Нереа Докмановић, педагог школе,
4. Милан Митровић, правно-биротехничка школа,
5. Мира Цвјетићанин, ПТТ службеник,
6. Слободан Милошевић, ватрогасац,
7. Димитрије Путник, студент,
8. Данило Вукичевић, дипл. инжењер пољопривреде,
9. Александар Ушендић, професор безбедности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-420/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Сава Шумановић”, Земун, ул. Добановачки пут број 107, 
на време од четири године, и то:

1. Слађана Обрадовић, професор разредне наставе,
2. Срђан Пранић, професор српског језика и књижевности,
3. Драган Лозанов, професор физичког васпитања,
4. Златко Бертић, текстилни техничар,
5. Соња Томић, текстилни техничар,
6. Драгана Обрадовић, оператер на рачунару,
7. Горан Булаковић, графичар,
8. Душанка Анђелковић, дипл. политиколог,
9. Александар Кораћ, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-421/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ СИМА МАРКОВИЋ”, БАРАЈЕВО

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Кнез Сима Марковић”, Барајево, ул. Светосавска број 
77, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Милинко Недељковић, професор математике,
2. Емил Васић, наставник ликовне културе,
3. Душан Мијаиловић, наставник разредне наставе,
4. Видо Милић, свештеник,
5. Братољуб Станисављевић, дипл. инжењер за пољо-

привредну технику,
6. Слободан Ивановић, инспектор криминалистичке по-

лиције,
7. Драгослав Јовичић, учитељ,
8. Татјана Станимировић, руководилац експозитуре,
9. Зоран Јоксић, машински техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-422/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ ПОПОВИЋ”, БАРАЈЕВО

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Павле Поповић”, Барајево, Вранић, ул.Трг палих бораца 
број 3, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Добривоје Василијевић, професор математике,
2. Илија Спасојевић, професор музичког васпитања,
3. Драгана Гогић, наставник разредне наставе,
4. Мирослав Петровић, наставник разредне наставе,
5. Весела Гавриловић, васпитач,
6. Биљана Лукић, службеник,
7. Слоба Михајловић, машински инжењер,
8. Ратко Џогаз, наставник српског језика,
9. Небојша Станчић, машински техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-423/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Исидора Секулић”, Београд, ул.Гаврила Принципа број 
42, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Душанка Вулетић-Симин, дипл. логопед,
2. Виолета Вукићевић, професор разредне наставе,
3. Ана Селаковић, дипл. професор математике и инфор-

матике,
4. Драгана Симеуновић, прехрамбени техничар,
5. Душан Јокић, војни пензионер,
6. Велимир Вукобрат, молер,
7. Миодраг Капетановић, комерцијалиста,
8. Срђан Буђевац, специјалиста за телекомуникције,
9. Миодраг Лазић, саобраћајни техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-424/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Радомир Путник”, Београд, ул.Бошка Петровића 
број 6, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Ана Босанац, професор физике,
2. Нада Видаковић, професор техничког образовања,
3. Сенка Тахировић, професор разредне наставе,
4. Ана Ануфријев, доцент на Факултету за трговину и 

банкарство,
5. Ива Брајовић, преводилац сарадник,
6. Ана Глушчевић, инжењер воћарства и виноградарства,
7. Владан Игњатовић, дипл. политиколог,
8. Елизабета Стојановић-Миловановић, васпитач,
9. Владимир Новаковић, дипл. економиста. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-425/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Мишић”, Београд, ул.Др Милутина Ивковића 
број 4, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Славица Надић, наставник разредне наставе,
2. Словенка Симић, педагог,
3. Неда Ћурчић, наставник биологије,
4. Зорана Војновић, лаборантски техничар,
5. Никола Чолић, предузетник,
6. Слободан Крстић, трговац,
7. Саша Ћук, економиста,
8. Јелена Љубић, економиста,
9. Љиљана Цонић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-426/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДОЈКА ЛАКИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Радојка Лакић”, Београд, ул. Др Александра Костића 
број 1-7, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Весна Марковић, професор српског језика,
2. Живадинка Стошић, професор немачког језика,
3. Миодраг Мркић, наставник историје,
4. Тамара Црвеница, дипл. правник,
5. Дејана Николић, комерцијалиста,
6. Зоран Рогошић, новинар,
7. Татјана Радојевић, професор биологије,
8. Љиљана Јаковљевић, текстилни техничар,
9. Дејан Трајковић, др медицине.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-427/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стефан Немања”, Београд, ул. Љубе Јовановића број 2а, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и 
то:

1. Вељко Вуковић, професор физичког васпитања,
2. Војка Вуковић, професор српског језика,
3. Надежда Џогаз, професор француског језика,
4. Владимир Вучинић, инжењер,
5. Дејан Пајкић, електроинжењер,
6. Сузана Гвозденовић-Пузовић, новинар,
7. Весна Павличек, економиста,
8. Ђорђе Лујић, менаџер,
9. Слободан Јовановић, физиотерапеут.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-428/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Петар Петровић Његош”, Београд, ул. Ресавска број 61, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Маја Јаковљевић, наставник српског језика,
2. Биљана Лазаревић, наставник разредне наставе,
3. Срђан Милановић, професор физичке културе,
4. Мирјана Јанков, дипл. правник,
5. Душан Поповић, физиотерапеут,
6. Александар Медојевић, стоматолог,
7. Младен Домановић, инжењер,
8. Душан Вукотић, дипл. електроинжењер,
9. Владимир Радосављевић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-429/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АНТОН СКАЛА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Антон Скала”, Београд, ул. Петра Чајковског број 2а, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Маја Недовић, дипл. дефектолог-олигофренолог,
2. Данијела Николић, дипл. дефектолог-олигофренолог,
3. Тања Нинковић, професор физичке културе,
4. Татјана Мијовић, дипл. технолог,
5. Владимир Чортановачки, техничар пејзажне архитек-

туре,
6. Јосип Бачински, самостални предузетник,
7. Весна Русић, професор географије,
8. Јелена Циврић, виша медицинска сестра,
9. Марија Зарковић, економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-430/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе „Станислав Бинички”, Београд, ул. Сењачка 
број 31, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Милена Вукмановић, дипл. музичар пијаниста,
2. Маја Рудић, дипл. музичар пијаниста,
3. Ана Стојковић, дипл. музичар пијаниста,
4. Весна Бановић, васпитач,
5. Радован Благојевић, лекар,
6. Милутин Ранковић, дипл. инжењер машинства,
7. Мирослава Милановић, дипл. психолог,
8. Јована Миловановић, мр архитектуре,
9. Сава Мартиновић, дипл. правник. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-431/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДР ДРАГАН ХЕРЦОГ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Др Драган Херцог”, Београд, ул. Војводе Миленка број 
33, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Наташа Војиновић, професор српског језика
2. Јован Гајић, професор историје,
3. Татјана Грумић, професор разредне наставе,
4. мр Иван Мијатовић, историчар,
5. Славко Вулић, дипл. инжењер телекомуникација,
6. Зоран Пауновић, војно лице,
7. Слађана Ивановић, дипл. дефектолог,
8. Јелена Булатовић, лекар,
9. Горан Јовичић, професор ОНО.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-432/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ЂУРО САЛАЈ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно образовање одраслих „Ђуро Салај”, Београд, ул. Не-
мањина број 28, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Љиљана Петровић, професор хемије,
2. Славојка Караџић, професор српског језика и књи-

жевности,
3. Љубица Поповић, наставник разредне наставе,
4. Миодраг Станковић, пензионер,
5. Љиљана Бељинац, клинички психолог,
6. Алекса Јовановић, студент,
7. Јелена Цветић, дипл. правник. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-433/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНE ШКОЛЕ „ЖИВОЈИН ПЕРИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Живојин Перић”, Обреновац, Стублине ул. Ваљевски 
пут бб, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Вера Митровић, професор руског језика и књижев-
ности,

2. Горан Блажевић, дипл. географ,
3. Ненад Симоновић, професор физичке културе,
4. Драгана Павловић, економски техничар,
5. Милорад Стаменић, ВКВ аутомеханичар,
6. Драган Пауновић, ПК металостругар,
7. Миломир Милутиновић, електротехничар,
8. Милка Ђокић, економски техничар,
9. Снежана Радовановић, наставник биологије.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-434/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНE ШКОЛЕ „ДРАЖЕВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Дражевац”, Обреновац, Дражевац, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Милица Јовановић, учитељ,
2. Мирјана Ђурановић, наставник руског језика,
3. Катарина Стефановић, наставник географије,
4. Јасмина Ђурђевић, техничар хортикултуре,
5. Весна Андрић, фризер,
6. Анђела Игњатовић, домаћица,
7. Синиша Ђорђевић, економиста,
8. Марко Мијаиловић, економски техничар,
9. Љиљана Ранковић, машински техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-435/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНE ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, 

ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Јован Јовановић Змај”, Обреновац, ул. Цара Лазара 
број 2, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Зоран Бошковић, наставник разредне наставе,
2. Владимир Сарић, професор физичког васпитања,
3. Томислав Алимпић, наставник верске наставе,
4. Лидија Вуковић, др ветеринарске медицине,
5. Зоран Првуловић, дипл. инжењер електротехнике,
6. Миломира Јеринић, матурант гимназије,
7. Наташа Сикић, дипл. правник, 
8. Неџад Мујкановић, студент,
9. Јулка Радушки, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-436/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНE ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Грабовац”, Грабовац, Обреновац, на време од четири го-
дине, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Јелисавка Јовичић, професор разредне наставе,
2. Тања Зарић, професор разредне наставе,
3. Сања Петровић, професор географије,
4. Снежана Ђокић, економски техничар,
5. Биљана Спасојевић, економски техничар,
6. Јелена Радосављевић, домаћица,
7. Милан Малешевић, дипл. инжењер заштите животне 

средине,
8. Милић Арсеновић, матичар,
9. Ана Танкосић, медицински техничар. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-437/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Посавски партизани”, Обреновац, ул. Светог Саве 
број 2, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Наташа Белић, професор немачког језика и књижев-
ности,

2. Мирјана Ристић, професор разредне наставе,
3. Анкица Марковић, дипл. инжењер електротехнике,
4. Горан Досев, лекар, специјалиста медицине рада,
5. Босиљка Лончар, дипл. правник,
6. Светлана Перишић, др ветеринарске медицине,
7. Биљана Тодоровић, студент,
8. Петра Ђенадић, студент,
9. Марица Грујић, учитељица.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-438/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„ОБРЕНОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно образовање одраслих „Обреновац”, Обреновац, ул. 
Милоша Обреновића број 143, на време од четири године, 
почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Соња Микић, наставник руског језика,
2. Данијела Глигорић, наставник хемије,
3. Биљана Дидановић, административни радник,
4. Слађана Лазић, дипл. правник,
5. Андреј Брековић, електротехничар,
6. Милица Николић, пензионер,
7. Марија Вуковић, кустос.

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

Скупштина града Београда
Број 112-439/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Никола Тесла”, Скела, Обреновац, ул. Мила Манића Ал-
банте број 5, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Нада Мирчетић, наставник разредне наставе,
2. Дубравка Гапић, наставник историје,
3. Марија Анђелић, наставник разредне наставе,
4. Рада Караџић, домаћица,
5. Драгана Марић, домаћица,
6. Мирко Црвенковић, машинбравар-механичар,
7. Срђан Марковић, радник обезбеђења,
8. Милорад Марић, пензионер,
9. Славица Ивановић, инжењер пољопривреде.

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

Скупштина града Београда
Број 112-440/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”, 
ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Љубомир Аћимовић”, Обреновац, ул. Цара Лазара број 2а, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Арјета Батовац, наставник разредне наставе – дефектолог,
2. Данијела Трзин, наставник разредне наставе – дефе-

ктолог,
3. Биљана Митровић, наставник разредне наставе – де-

фектолог,
4. Слободан Марковић, ватрогасац,
5. Драгица Недељковић, домаћица,
6. Наташа Лазаревић, хемијски техничар,
7. Мијодраг Богићевић, социјални радник,
8. Хаџи Славица Сарић, пензионер,
9. Иван Деспотовић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-441/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ  

ОБРЕНОВАЧКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Прве обрено-
вачке основне школе, Обреновац, ул. Милоша Обреновића 
број 169, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Мирјана Ракић, наставник разредне наставе,
2. Маријана Новитовић, наставник хемије,
3. Мијат Ђурић, наставник информатике,
4. Слободан Живановић, дипл. инжењер пољопривреде,
5. Верица Златановић, наставник разредне наставе,
6. Драгица Ранчић, трговац,
7. Александар Пантелић, приватни предузетник,
8. Дамир Мујчиновић, дипл. инжењер информатике,
9. Марина Батричевић, економски техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-442/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „14. октобар”, Барич, Обреновац, ул. Обреновачки пут 
број 132, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Урош Ћеранић, професор технике и информатике,
2. Јованка Јањушевић, наставник физичког васпитања,
3. Оливера Богићевић, професор разредне наставе,
4. Александар Јевђеновић, машинбравар,
5. Андреја Васиљевић, саобраћајни техничар,
6. Радмила Павловић, медицинска сестра – васпитач,
7. Горан Илић, економски техничар,
8. Драган Богићевић, комерцијалиста,
9. Небојша Кромпић, хемијски техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-443/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИНА НОВАК”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Старина Новак”, Београд, ул. Кнез Данилова број 
33-37, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. мр Драгана Лончаревић, професор спрског језика,
2. Весна Ћехић, професор разредне наставе,
3. Соња Иванчевић, професор енглеског језика,
4. Зоран Стајић, дипл. правник,
5. Иван Благојевић, мр машинских наука,
6. Бранко Чечен, новинар,
7. Игор Трумбић, студент,
8. Сандра Јанковић, глумица,
9. Љиљана Мијатовић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-444/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Зага Маливук”, Београд, ул. Грге Андријановића 
број 18, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Зорица Пантелић, професор физичког васпитања,
2. Зорица Зафировски-Маричић, професор разредне 

наставе,
3. Тамара Ковачевић, професор српског језика,
4. Ненад Јанев, војно лице,
5. Горица Тинтор, хемијски техничар,
6. Недељко Јокић, професор руског језика,
7. Биљана Ђинђић, виша медицинска сестра,
8. Александар Симоновић, др медицине,
9. Бранко Младеновић, електротехничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-445/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ДУКИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Дукић”, Београд, ул. Дантеова број 52, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Ивана Семибратов, професор математике,
2. Катерина Стаменковић, дипл. дефектолог,
3. Људмила Пуача, професор руског језика,
4. Небојша Игњатовић, дипл. правник,
5. Александра Кауцки, књижар,
6. Светлана Јанковић, техничар-оптичар,
7. Катица Чичаревић, дипл. инжењер пејзажне архитек-

туре,
8. Томислав Михајловић, дипл. правник,
9. Ана Флорић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-446/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ослободиоци Београда”, Београд, ул. Прерадовићева 
број 2, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Даница Глишић, професор француског језика,
2. Никола Крстић, професор информатике,
3. Душанка Скаковски, наставник разредне наставе,
4. Ненад Зељковић, дипл. инжењер електротехнике,
5. Марина Јовановић, средња стручна спрема,
6. Данијела Поповић-Јурић, Факултет политичких наука,
7. Зоран Танасијевић, електротехничар,
8. Весна Стојковић, дипл. инжењер пољопривреде,
9. Гордана Белановић, референт.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-447/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Васа Пелагић”, Београд, ул. Милана Зечара број 2, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Мирко Марковић, професор историје,
2. Бојкица Искреновић, професор географије,
3. Славољуб Јовановић, професор ликовне културе,
4. Бојан Цакић, др медицине,
5. Зоран Бељић, инжењер информатике,
6. Доријел Варга, радник ПТТ,
7. Бранка Будимир, васпитач,
8. Јелица Пендић, дипл. историчар,
9. Лазар Роман, административни радник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-448/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН МИЛУТИНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иван Милутиновић”, Вишњица, Београд, ул. Маршала 
Тита број 101, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Рада Радаковић, професор технике и информатике,
2. Жана Андрејић, професор разредне наставе,
3. Ана Максић, професор историје,
4. Владан Пејчић, дипл. економиста,
5. Тина Миљковић, радница,
6. Слађана Николић, економиста,
7. Слободан Митровић, електротехничар,
8. Радивој Урошевић, монтер,
9. Славко Потпара, економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-449/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДР АРЧИБАЛД РАЈС”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Др Арчибалд Рајс”, Београд, ул. Патриса Лумумбе број 5, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и 
то:

1. Санда Косановић, наставник разредне наставе,
2. Зорана Бојичић, педагог,
3. Драгана Саздановић, професор математике,
4. Младен Рацковић, машински техничар,
5. Сандра Мрђен, професор,
6. Мила Савић, текстилни техничар,
7. Стево Гелевски, електроничар,
8. Сања Лазић, професор руског језика,
9. Предраг Топаловић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-450/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ ДРАИНАЦ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Раде Драинац”, Београд, ул. Ковиловкса број 1, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Божица Малетин, наставник математике,
2. Марија Глибетић, професор биологије,
3. Миља Гвоздић, професор разредне наставе,
4. Надежда Јеремић, наставник математике,
5. Зоран Циглић, старешина Војске Србије,
6. Драган Поповић, матурант гимназије,
7. Далибор Васиљевић, студент,
8. Драгомир Васић, приватни предузетник,
9. Навенка Никчевић, виша медицинска сестра.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-451/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ВИШЊИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Филип Вишњић”, Београд, ул. Салвадора Аљендеа број 
17, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Предраг Ивановић, наставник разредне наставе,
2. Соња Суботић, психолог,
3. Бранкица Ћировић, професор српског језика,
4. Весна Станковић, васпитач,
5. Саша Станковић, инжењер електротехнике,
6. др Ненад Милошевић, дипл. инежењер електротехнике,
7. Марија Динић, правник,
8. Милош Јовић, економски техничар,
9. Јулијана Мишко, судски тумач за особе оштећеног 

слуха.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-452/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Сремац”, Борча, Београд, ул. Трг ослобођења 
број 3, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Драгица Буковац, професор физичког васпитања,
2. Зорана Марковић, професор разредне наставе,
3. Десанка Поповић, наставник разредне наставе,
4. Драган Симић, машински техничар,
5. Сузана Петровић, средња туристичка,
6. Саша Булатовић, официр Војске Србије,
7. Невенка Ловре, економиста,
8. Радојко Арсић, наставник,
9. Александар Шустер, авиомеханичар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-453/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Влада Аксентијевић”, Београд, ул. Поенкареова број 8, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Вера Никитовић, педагог,
2. Оља Ђоровић, наставник разредне наставе,
3. Радослав Краљевић, наставник физичког васпитања,
4. Светлана Нејчев, професор,
5. Драгослава Мићовић, професор,
6. Небојша Вучинић, радник,
7. Радмила Барјактаровић, трговац,
8. Ксенија Марјановић, студент,
9. Јованка Арсов-Јоковић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-454/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Јован Поповић”, Београд, ул. Маријане Грегоран 
број 62, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Биљана Пауновић, наставник српског језика,
2. Јулија Пешић, наставник српског језика,
3. Будимир Лазић, наставник хемије,
4. Драгана Ђукић, глумица,
5. Миломир Дујовић, техничар,
6. Владимир Пецељ, програмер,
7. Оливера Корашец, професор физике,
8. Бојана Тешић, студент,
9. Борко Гемаљевић, економиста за туризам.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-455/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Олга Петров”, Београд, ул. Падинска скела број 9, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Наташа Милошевић, професор техничког образо-
вања,

2. Драган Ђурђевић, наставник ликовне културе,
3. Раде Гачевић, мр професор географије,
4. Светлана Марковић, наставник разредне наставе,
5. Наташа Ђорђевић, медицинска сестра,
6. Душан Велебит, електротехничар,
7. Душан Јовановић, апсолвент андрагогије,
8. Слободан Савић, прехрамбени техничар,
9. Јелена Шикуљак, фармацеут.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-456/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јован Цвијић”, Београд, ул. Данила Илића број 1, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Владанка Клипа, професор географије,
2. Душица Митић, професор француског језика,
3. Гордана Миловац, професор разредне наставе,
4. Ненад Џагић, ТТ техничар,
5. Драгана Кантар, виши физиотерапеут,
6. Маја Филиповић, машински техничар,
7. Зоран Миловановић, службеник,
8. Бранислав Тасић, службеник,
9. Владимир Ивановић, дипл. инжењер машинства.

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

Скупштина града Београда
Број 112-457/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно образовање одраслих „Браћа Стаменковић”, Београд, 
ул. Митрополита Петра број 8, на време од четири године, 
почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Љубица Јанкоски, професор математике,
2. Миленко Јелача, наставник разредне наставе,
3. Никола Маљковић, професор математике,
4. Дејан Крањчевић, адвокат,
5. Наталија Чех, пензионер,
6. Милан Китановић, пуковник у пензији, 
7. Драгана Повреновић, руководилац службе НЗС.

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

Скупштина града Београда
Број 112-458/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Десанка Максимовић”, Београд, ул. Устаничка број 246, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Лидија Влајковић, дипл. педагог,
2. Ивана Богдановић, професор разредне наставе,
3. Имре Баги, наставник математике,
4. Александар Безар, лекар,
5. Душица Гавриловић, дипл. математичар,
6. Душан Максимовић, радник у Безбедносно информа-

тивној агенцији,
7. Вукојица Јовић, приватни предузетник, 
8. Дарко Чачић, студент,
9. Петар Игњатовић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-459/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПАВЛЕ САВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Павле Савић”, Београд, ул. Косте Нађа број 25, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Никола Поповић, професор физичког васпитања,
2. Никола Топаловић, професор историје,
3. Радмила Миладиновић, професор разредне наставе,
4. Ивана Димитријевић, васпитач,
5. Добрила Рељановић, дипл. правник,
6. Миодраг Јовановић, грађевински техничар,
7. Наташа Јеремић, професор,
8. Мирослав Живановић, економиста,
9. Слободан Андреев, професор физичког васпитања.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-460/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Стеван Синђелић”, Београд, ул. Милана Ракића број 1, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Гордана Тодоровић, професор техничког образовања,
2. Биљана Капелети, наставник разредне наставе,
3. Јасмина Матић, професор разредне наставе,
4. Остоја Илић, дипл. економиста,
5. Зоран Димитријевић, дипл. туризмолог,
6. Војин Ђурђевић, дипл. политиколог,
7. Јелена Стевовић, дипл. правник,
8. Даница Кецман, ликвидатор-обрачунски радник,
9. Сања Вићентијевић, стоматолошка сестра.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-461/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГОРАН КОВАЧИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иван Горан Ковачић”, Београд, ул. Војводе Бране број 
18а, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Милутин Костић, наставник физичког васпитања,
2. Јоца Стојков, професор историје,
3. Радмила Павловић, библиотекар,
4. Иван Ристић, дипл. инжењер елекротехнике,
5. Драгана Генић, грађевински инжењер,
6. Ана Миновић, професор светске књижевности,
7. Славица Брђовић, новинар,
8. Младен Младеновић, дипл. правник,
9. Славица Ђекић, професор разредне наставе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-462/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГОЈЛО ДУДИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Драгојло Дудић”, Београд, ул. Булевар краља Александра 
број 525, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Дејан Миладиновић, професор техничког образовања,
2. Драгана Мамузић-Недељковић, професор руског језика,
3. Милан Вермезовић, професор техничког образовања,
4. Ранко Милићевић, дипл. машински инжењер,
5. Предраг Остојић, геометарски техничар,
6. Југослав Вуковић, економиста,
7. Иван Илић, студент,
8. Живомир Живадиновић, инжењер машинства,
9. Марија Игњатовић, секретарица.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-463/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Вељко Дугошевић”, Београд, ул. Милана Ракића 
број 41, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Мира Видаковић, професор разредне наставе,
2. Слађана Ћојбашић, библиотекар,
3. Зоран Јовичић, професор физике,
4. Весна Симић, педагог,
5. Мирјана Милошевић, економиста,
6. Ивана Цревенко, машински инжењер,
7. Димитрије Петров, студент,
8. Братислава Милојевић, књиговођа,
9. Драгана Јездимировић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-464/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МАРИЈА БУРСАЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Марија Бурсаћ”, Београд, ул. Милана Ракића број 81, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Биљана Ђоковић, наставник музичке културе,
2. Снежана Цимбурек, наставник разредне наставе,
3. Јелена Југовић-Јовановић, професор разредне наставе,
4. Наташа Јовановић, дипл. грађевински инжењер,
5. Снежана Радончић, преводилац,
6. Снежана Томовић, дипл. економиста,
7. Љупче Јаневски, инжењер електротехнике,
8. Горан Поповић, правник,
9. Нада Крстић, наставник ликовне културе.

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

Скупштина града Београда
Број 112-465/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јелена Ћетковић”, Београд, ул. Врањска број 26, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Марија Манојловић, наставник разредне наставе,
2. Драгана Мишић, наставник историје,
3. Шевала Хаџифендић, наставник математике,
4. Славољуб Јевтић, дипл. инжењер саобраћаја,
5. Светлана Албијанић, дипл. математичар, 
6. Радомир Лазаревић, адвокат,
7. Гордана Чолић, заменик јавног правобраниоца,
8. Ивана Раичевић, студент,
9. Мирјана Васић, медицинска сестра.

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

Скупштина града Београда
Број 112-466/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО БУХА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бошко Буха”, Београд, ул. XXI дивизије број 31, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Синиша Ранковић, дипл. дефектолог-олигофренолог,
2. Сања Ђерић, дипл. дефектолог-соматопед,
3. Гордана Савић, дипл. дефектолог-логопед,
4. Томаш Миличић, инжењер технологије,
5. Сања Мендреу, службеник обезбеђења,
6. Љиљана Лазић, економски техничар,
7. Верица Буљагић, грађевински техничар,
8. Владимир Игњатијевић, дипл. инжењер хидрогеологије,
9. Љубиша Врцељ, машиновођа.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-467/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе „Владимир Ђорђевић”, Београд, ул. Ватрослава 
Јагића број 5, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Драган Гњатовић, професор кларинета,
2. Милош Лончар, професор хармонике,
3. Наталија Трбојевић, професор клавира,
4. Емилија Адамовић, трговац,
5. Зорица Петровић, комерцијалиста,
6. Лариса Раденковић, професор хармонике,
7. Мухамед Ани, дипл. саобраћајни инжењер,
8. Александар Поповић, мр уметности, професор хармо-

нике,
9. Јелена Мишић, професор клавира.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-468/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владислав Петковић Дис”, Београд, ул. Радослава Љуби-
мовића број 20, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Александар Вијатов, професор хемије,
2. Снежана Леканић, библиотекар,
3. Невена Манчић, професор разредне наставе,
4. Горан Николић, инжењер грађевине,
5. Срђан Мицић, економиста,
6. Небојша Јовановић, машински техничар,
7. Лидија Котур, пословни секретар,
8. Татјана Трипковић, професор разредне наставе,
9. Срђан Танасковић, економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-469/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јанко Веселиновић”, Београд, ул. Умчарска број 2, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Данијела Милићевић, професор српског језика,
2. Анкица Николић, наставник разредне наставе,
3. Дејан Јовановић, професор техничког образовања,
4. Василије Копривица, професор географије,
5. Јасмина Брајовић, дипл. правник,
6. Мирослав Бердовић, економиста,
7. Борислав Лазовић, грађевински инжењер,
8. Бранислав Стеванић, студент,
9. Сања Деспотовић, професор немачког језика.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-470/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Степа”, Кумодраж, Београд, ул. Војводе Степе 
број 520, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Јасмина Дисић, професор разредне наставе,
2. Марина Мишић, професор разредне наставе,
3. Данијела Јовановић, професор српског језика,
4. Бранко Пауновић, дипл. економиста,
5. Бранислав Степановић, економиста,
6. Марија Матић, трговац,
7. Зоран Видановић, саобраћајни техничар,
8. Драгиша Поповић, трговац,
9. Братилсав Костић, матурант гимназије.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-471/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Филип Филиповић”, Београд, ул. Булевар ослобођења 
број 317, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Невенка Крагуљац, дипл. педагог,
2. Александра Лалић, професор српског језика и књи-

жевности,
3. Драгица Томић, професор разредне наставе,
4. Милован Бекрић, дипл. инжењер грађевине,
5. др Радан Стојановић, доцент др медицинских наука,
6. Драган Вешковац, официр полиције,
7. Драгана Трифуновић-Балановић, лекар специјалиста,
8. Биљана Петровић, дипл. правник,
9. Игор Анђелковић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-472/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИОДРАГ МАТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Миодраг матић”, Београд, ул. Браће Јерковића број 
5, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Марина Милошевић, наставник разредне наставе,
2. Вукосава Симатовић, наставник разредне наставе,
3. Предраг Томић, наставник разредне наставе,
4. Јелена Симић, економски техничар,
5. Зоран Луковић, полицајац,
6. Јасмина Нешић, хемијски техничар,
7. Јована Јанковић, др медицине,
8. Далибор Паспаљ, др медицине,
9. Бранко Исаковић, фармацеутски техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-473/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бора Станковић”, Београд, ул. Паунова број 19а, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Љиљана Црномарковић, професор разредне наставе,
2. Снежана Митровић, професор разредне наставе,
3. саша ристић, наставник разредне наставе,
4. Дејан Јоргановић, грађевински инжењер,
5. Маја Ђорђевић, економиста,
6. Драган Ђуровић, дипл. правник, 
7. Миролсав Нејковић, правник,
8. Никола Ђерић, дипл. инжењер пољопривреде,
9. Драгана Билибајкић, дипл. организатор сценских и 

културно-уметничких делатности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-474/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Карађорђе”, Београд, ул. Јове Илића број 2, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Даринка Радовановић, професор француског језика,
2. Горица Мустур, наставник енглеског језика,
3. Сандра Павков, професор разредне наставе,
4. Славко Поповић, инжењер информатике,
5. Бранислав Коматина, предузетник,
6. Јелена Божиловић-Ристоска, грађевински инжењер,
7. Борислав Будимир, дипл. економиста,
8. Јелена Фолгић-Мркаић, дипл. инжењер геотехнике,
9. Љиљана Вукотић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-475/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бранислав Нушић”, Београд, ул. Заплањска број 45, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Владимир Милојевић, професор српског језика,
2. Јелена Барага-Вулићевић, дипл. дефектолог,
3. Јасна Радојичић, наставник разредне наставе,
4. Бранислав Никодијевић, самостални референт про-

даје,
5. Сања Димитријевић, туристички техничар,
6. Јасмина Илић, наставник разредне наставе,
7. Милка Вучићевић, текстилни радник,
8. Ладислав Урошевић , новинар,
9. Чедо Родић, дипл. политиколог.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-476/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ДАНИЧИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђура Даничић”, Београд, ул. Мештровићева број 19а, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Драгана Спасојевић, дипл. педагог,
2. Сунчица Ракоњац-Николов, професор српског језика 

и књижевности,
3. Боба Цветиновић, професор разредне наставе,
4. Драгана Васиљковић, економски техничар,
5. Драгиша Стевић, дипл. инжењер пољопривреде,
6. Биљана Павићевић, дипл. фармацеут,
7. Рајко Перишић, виша педагошка,
8. Зоран Војиновић, дипл. економиста,
9. Мирјана Витошевић, пројектант информативног сис-

тема.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-477/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАЈИНЦИ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јајинци”, Београд, ул. Илије Петровића број 12, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Наташа Стеванчевић, наставник разредне наставе,
2. Весна Нешић, наставник математике,
3. Душанка Васковић, наставник разредне наставе,
4. Звездан Ђурић, професор економских наука,
5. Сузана Јанковић, професор разредне наставе,
6. Миодраг Коцић, економиста,
7. Марија Стојисављевић, пензионер,
8. Зоран Зељковић, инжењер електротехнике,
9. Слободанка Митровић, лекар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-478/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Рипањ, Београд, ул. Ерчанска број 3, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Илона Ердеш, наставник математике,
2. Дубравка Богдановић, професор биологије,
3. Наташа Несторовић-Петровић, наставник разредне 

наставе,
4. Саша Блажић, аутоелектричар,
5. Борисав Калајџић, аутоелектричар,
6. Јагода Андирћ, дипл. социјални радник,
7. Драган Бранковић, дипл. инжењер агрономије,
8. Жељко Николић, дипл. инжењер електротехнике,
9. Александар Недељковић, грађевински техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-479/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕСЕЛИН МАСЛЕША”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Веселин Маслеша”, Београд, ул. Кумодрашка број 72, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Милка Гавриловић, наставник математике,
2. Сузана Копривица, професор разредне наставе,
3. Биљана Луковић, шеф рачуноводства,
4. Илија Кузмановић, лекар-васкуларни хирург,
5. Исидора Гардић, васпитач,
6. Веселин Јечменица, дипл. хемичар,
7. Срђан Радовић, економиста,
8. Зоран Стајић, студент,
9. Магдалена Обрачевић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-480/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Змај Јова Јовановић”, Београд, ул. Мештровићева број 
19, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Александар Ђекић, наставник географије,
2. Добрила Остојић-Миланковић, дефектолог,
3. Гордана Ровчанин, шеф рачуноводства,
4. Жарко Ерић, дипл. правник,
5. Небојша Јовановић, гинеколог,
6. Вера Цвијановић, педагог,
7. Предраг Јовановић, средња стручна спрема,
8. Горан Миахиловић, професор енеглеског језика,
9. Весна Трумбић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-481/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Васа Чарапић”, Бели Поток, Београд, ул. Авалска број 
48а, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Живојин Хаџић, професор,
2. Данијела Симић, професор,
3. Бојана Томић, дипл. педагог,
4. Владимир Вићентијевић, свештеник,
5. Горан Николић, менаџер,
6. Верица Миловановић, трговац,
7. Ранко Илић, економиста,
8. Јелена Ратковић, прехрамбени техничар,
9. Небојша Стефановић, угоститељ.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-482/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Путник”, Рипањ, Београд, ул. Пут за колонију 
број 12, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Виолета Радовановић, професор разредне наставе,
2. Милина Ђорђевић, професор информатике,
3. Иван Марковић, електричар,
4. Драгана Бошњаковић, трговац,
5. Слађана Костић, цариник и педагошки асистент,
6. Биљана Јеремић, шумарски техничар,
7. Миломир Гавриловић, возач,
8. Владан Марковић, машинбравар,
9. Милорад Ђорђевић, машинбравар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-483/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЊОВИЋ”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе „Петар Коњовић”, Београд, ул. Грчића Миленка 
број 71, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Катарина Милошевић, магистар флауте,
2. Драгана Јанићијевић, наставник корепетиције,
3. Тијана Жунић, наставник соло певања,
4. Душица Обреновић, стоматолог,
5. Ивана Хинић-Павић, дипл. правник,
6. Небојша Бекчић, правник,
7. Зоран Шкорић, стјуард,
8. Милан Милићевић, таксиста,
9. Љиљана Бојковић, професор књижевности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-484/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Карађорђе”, Остружница, Београд, ул. Вука Караџића 
број 11, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Љиљана Сушић, наставник разредне наставе,
2. Љиљана Шћекић, професор енглеског језика,
3. Марко Поповић, професор физичке културе,
4. Драгана Петровић, домаћица,
5. Зоран Ђурић, монтер алатних машина,
6. Мара Јоловић, инжењер електротехнике,
7. Душанка Јакирлић, медицинска сестра,
8. Светлана Јанковић, васпитач,
9. Катарина Марковић, апсолвент више тренерске школе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-485/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОЈЕ ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милоје Павловић”, Београд, ул. НХ Милосава Влајића 
број 1, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Душанка Аздејковић, дипл. дефектолог-олигопедагог,
2. Оливера Аџић-Пал, дипл. дефектолог-олигопедагог,
3. Наташа Миросављевић, дипл. дефектолог-олигопедагог,
4. Дејан Станковић, машински техничар,
5. Милорад Ђорђевић, саобраћајни милиционер,
6. Гордана Марковић, техничар енергетике,
7. Гордана Сандић, службеник,
8. Илија Давидовић, професор биологије,
9. Недељка Штакић, службеник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-486/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂОРЂЕ КРСТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђорђе Крстић”, Београд, ул. Живка Настића – Бабе број 
12, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Бобан Поповић, професор математике,
2. Дајана Јевтић, професор раредне наставе,
3. Станко Селенић, наставник разредне наставе,
4. Снежана Ристовски, економиста,
5. Зорица Ружић, дипл. економиста,
6. Сања Ристић-Тодоровски, технолог,
7. Александар Кнежевић, комерцијалиста,
8. Драган Спасеновић, економиста,
9. Јасна Ивановић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-487/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП КЉАЈИЋ ФИЋА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Филип Кљајић Фића”, Београд, ул. Гогољева број 40, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Вртарић, професор енглеског језика,
2. Јован Лазић, професор физике,
3. Драгољуб Михаиловић, професор географије,
4. Ђорђе Девић, виши машиниста,
5. Зорица Милојевић, мр техничких наука,
6. Жико Обрадовић, дипл. инжењер организације рада,
7. Радомир Јојић, пензионер,
8. Божо Рајковић, економиста,
9. Миша Обрадовић, Филолошки факултет – арапски 

језик.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-488/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕНАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Љуба Ненадовић”, Београд, ул. Аце Јоксимовића 
број 25, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Драгана Јанићијевић, наставник разредне наставе,
2. Весна Блажевић-Лужајић, наставник српског језика,
3. Марина Новаковић, наставник руског језика,
4. Дејан Димкић, дипл. грађевински инжењер,
5. Александар Гавриловић, машински техничар,
6. Снежана Познановић, дипл. технолог,
7. Ивана Крстић, службеник,
8. Зоран Аничић, инжењер информатике,
9. Ивана Стојановић, дипл. економиста.

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

Скупштина града Београда
Број 112-489/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Уједињене нације”, Београд, ул. Борова број 8, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Душанка Бугариновић, професор разредне наставе,
2. Стевица Попов, професор разредне наставе,
3. Татјана Пешић, професор разредне наставе,
4. Габријела Грујић-Гарић, професор,
5. Маријана Шакић, виши референт,
6. Бобан Симовић, термоенергетски техничар,
7. Зора Недељковић, службеник,
8. Жељко Малић, економиста,
9. Мирјана Бастајић, дипл. стоматолог.

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

Скупштина града Београда
Број 112-490/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Доситеј Обрадовић”, Умка, Београд, ул. Милоја Ста-
нојловића број 10, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Силвана Радивојевић, професор српског језика,
2. Мирјана Тадић, педагог,
3. Виолета Ненадић, наставник музичке културе,
4. Јованка Јелић, психолог,
5. Радмила Тривић, службеник,
6. Славица Глигорић, медицинска сестра,
7. Оливера Лакићевић, службеник,
8. Жељко Јовановић, дипл. економиста,
9. Милош Стојадиновић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-491/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИРОСЛАВ АНТИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мирослав Антић”, Беле воде, Београд, ул. Црвено барја-
че број 6, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Бојан Божиновић, професор математике,
2. Арсеније Живковић, наставник разредне наставе,
3. Драгана Пејчић, професор разредне наставе,
4. Зоран Поповић, менаџер угоститељства,
5. Сванимир Терзић, полицијски службеник,
6. Мануела Малеш, дипл. туризмолог,
7. Драгана Мецгер, грађевински техничар,
8. Срђан Бајић, менаџер у спорту,
9. Невенка Тоскић, васпитач.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-492/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Аца Милосављевић”, Рушањ, Београд, ул. Школска број 
7, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Весна Дробњак, професор разредне наставе,
2. Нела Јованчевић, професор енглеског језика,
3. Момчило Белопавловић, наставник техничког образо-

вања,
4. Славица Деспотовић, службеник,
5. Драгица Тодировић, трговац,
6. Јасна Калањ, медицинска сестра,
7. Радослав Петровић, економиста,
8. Негован Томић, службеник,
9. Душица Бишевац, дипл. историчар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-493/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милош Црњански”, Београд, ул. Ђорђа Огњановића 
број 2, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Владана Цветановић, професор разредне наставе,
2. Славиша Станковић, професор физике,
3. Јелена Ђукић, психолог,
4. Горан Јоксимовић, царински агент,
5. Драгана Јевтић, приватни предузетник,
6. Сенка Радовановић, економиста,
7. Рада Ружић, службеник,
8. Катарина Шекуларац-Јеловац, дипл. психолог,
9. Владо Лазић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-494/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



Број 24 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бановић Страхиња”, Београд, ул. Кнеза Вишеслава број 
15, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Дивна Димитријевић, професор историје,
2. Станислав Кошћал, професор географије,
3. Милијана Милошевић, наставник разредне наставе,
4. Предраг Шаулић, организатор продаје,
5. Гордана Младеновић, дипл. инжењер машинства,
6. Јасмина Нинков, политиколог,
7. Драган Борота, инжењер информатике,
8. Весна Миловановић-Николић, васпитач,
9. Зорица Новаковић, економски техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-495/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Душко Радовић”, Београд, ул. Томаса Едисона број 3, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Александар Тасић, професор српског језика и књи-
жевности,

2. Славица Грујић, психолог,
3. Андреја Стојилковић, наставник географије,
4. Зоран Симић, дипл. пољопривредни инжењер,
5. Јасмина Ловчевић, дизајнер за примењену уметност,
6. Милена Ергарац, дипл. педагог,
7. Звездан Брадић, службеник,
8. Милена Исаиловски, дипл. правник,
9. Јована Николић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-496/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бранко Радичевић”, Велика Моштаница, Београд, ул. 10. 
октобар број 10, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Милена Благојевић, наставник српског језика,
2. Љиљана Бошковић, професор разредне наставе, 
3. Срђан Рајковић, професор историје,
4. Оливера Благојевић, културолог сарадник,
5. Милан Вичинић, грађевински техничар,
6. Наташа Панић, студент,
7. Жељко Лукић, службеник,
8. Радивоје Влајковић, радник,
9. Олга Милић, професор ликовне културе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-497/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јосиф Панчић”, Београд, ул. Пожешка број 52, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Љиљана Јованоски, професор разредне наставе,
2. Данијела Максимовић, наставник разредне наставе,
3. Слободан Микелић, професор техничког и информа-

тичког образовања,
4. Горан Антић, економиста,
5. Татјана Аранђеловић, службеник,
6. Милица Ивковић, службеник,
7. Душица Радовић, психолог,
8. Мара Оташевић, пензионер,
9. Весна Данкулов, професор српског језика.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-498/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана Мијалковића 
број 11, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Славица Гвоздић, професор биологије,
2. Брена Ћалдовић, наставник разредне наставе,
3. Весна Лукић, наставник техничког образовања,
4. Маријана Јанковић-Лукић, професор,
5. Александра Исајловић, наставник разредне наставе,
6. Слободан Козомара, дипл. машински инжењер,
7. Мирјана Кесић, дипл. инжењер машинства, 
8. Милан Мићић, машински техничар,
9. др Надица Вуковић, доцент на Ветеринарском факул-

тету.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-499/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Браћа Јерковић”, Београд, ул. Стјепана Супанца 
број 15, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Рада Димитријевић, наставник историје,
2. Беба Угреновић, наставник биологије,
3. Славица Вићентић, наставник математике,
4. Јевта Вуловић, официр,
5. Александар Ђурђевић, инжењер кибернетике,
6. Владан Грчић, дипл. инжењер информатике,
7. Десанка Ћетковић, др ветерине,
8. Братислава Крсмановић, пројектант сарадник,
9. Перица Ђорђевић, дипл. инжењер електротехнике.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-500/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Цана Марјановић”, Раља, Сопот, ул. Бате Мирковића 
број 23, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Владан Стевановић, професор техничког и информа-
тичког образовања,

2. Маријана Качаревић, професор разредне наставе,
3. Зорица Керезовић, професор енглеског језика,
4. Слађана Јовановић, медицинска сестра,
5. Марија Митић, техничар за пејзажну архитектуру,
6. Светлана Јешић, фризер,
7. Миладин Јовичић, пензионер,
8. Дејан Танасковић, шеф железничке станице,
9. Иван Пантић, аутомеханичар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-501/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ”, 
СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милорад Мића Марковић”, Мала Иванча, Сопот, ул. Трг 
братства и јединства број 8, на време од четири године, по-
чев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Бранка Миладиновић, наставник биологије,
2. Мирослав Станковић, професор физичког васпитања,
3. Слободан Карановић, професор историје,
4. Драгана Кузмановић-Бабић, дипл. економиста,
5. Снежана Гајић, конфекционар,
6. Горан Јовановић, саобраћајни техничар,
7. Љубивоје Бабић, радник обезбеђења,
8. Весна Жмурић, бродарски техничар,
9. Зоран Пантелић, машинбравар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-502/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАНКО КАТИЋ”, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Јанко Катић”, Сопот, ул. Космајска број 153, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Јованка Стојић, професор математике,
2. Станка Томчић, професор техничког образовања,
3. Јасмина Аћимовић, професор разредне наставе,
4. Силвана Банковић, трговац,
5. Снежана Обрадовић, електромеханичар машина и оп-

реме,
6. Маја Урошевић, трговачки техничар,
7. Влатко Ојданић, приватни предузетник,
8. Раде Станић, радник обезбеђења,
9. Драган Максимовић, електротехничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-503/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Јелица Миловановић”, Сопот, ул. Кнеза Милоша 
број 12, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Јасна Пантелић, професор биологије,
2. Ивана Синђелић, професор енглеског језика и књи-

жевности,
3. Горица Терзић, наставник разредне наставе,
4. Јелена Маринковић, економски техничар,
5. Слободанка Јанић, медицинска сестра,
6. Јасмина Вулићевић, менаџер,
7. Мирјана Вујошевић, дипл. економиста,
8. Милорад Матић, учитељ,
9. Слобода Ковачевић, наставник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-504/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Десанка Максимовић”, Земун, ул. Војвођанска број 1, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Вања Хршак, професор музичке културе,
2. Момир Филиповић, наставник техничког образовања,
3. Сања Гужвић, професор енглеског језика,
4. Мирослав Тасић, техничар,
5. Мирјана Ђорђевић-Медојевић, инжењер електротех-

нике,
6. Ивана Кеча, економиста,
7. Оливера Савић, апсолвент економије,
8. Никола Прелевић, студент,
9. Момчило Траживук, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-505/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МАЈКА ЈУГОВИЋА”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мајка Југовића”, Земун, ул. Градски парк број 9, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Смиљана Вујадиновић, психолог,
2. Маријана Ајзенкол, дипл. математичар,
3. Милорад Степановић, дипл. математичар,
4. Бранка Божић, комерцијалиста,
5. Ирена Вујановић, адвокат,
6. Горан Севић, електротехничар,
7. Даринка Егер, дипл. психолог,
8. Бојана Прелевић, студент,
9. Јелена Симанић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-506/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Петар Кочић”, Земун, ул. Првомајска број 79, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Драгољуб Илин, наставник историје,
2. Весна Корица, професор разредне наставе,
3. Весна Босић, библиотекар,
4. Марко Јанковић, дипл. правник,
5. Зоран Радовановић, дипл. машински инжењер,
6. Маја Кисић, економски техничар,
7. Јелена Јефтић, преводилац енглеског језика,
8. Весна Негојевић, дипл. технолог,
9. Даница Теохаревић, преводилац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-507/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЛАЗАР САВАТИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Лазар Саватић”, Земун, ул. Кеј ослобођења број 27, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Катарина Стаменић-Станојевић, дипл. педагог,
2. Дејана Војиновић, професор математике,
3. Надежда Благојевић, наставник разредне наставе,
4. Гордана Тодоровић, економиста,
5. Славица Ивановић, професор енглеског језика,
6. Ирена Чуровић-Марјановић, лекар специјалиста-фи-

зијатар,
7. Мирјана Радосављевић, пензионер,
8. Драган Аћић, грађевински инжењер, 
9. Миљка Вицковић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-508/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бранко Радичевић”, Батајница, Земун, ул. Браће Михаи-
ловић-Трипића број 2, на време од четири године, почев од 
12. јула 2010. године, и то:

1. Лидија Буловић, професор разредне наставе,
2. Драгана Ступар, професор српског језика,
3. Нада Ристичевић, професор биологије,
4. Грозда Гајић, туризмолог,
5. Данијела Ковачевић, дипл. економиста,
6. Миша Томић, полицајац,
7. Радован Радојковић, педагог техничке и информатич-

ке културе,
8. Владимир Нинковић, електротехнички факултет, 
9. Мирјана Степановић, педагог.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-509/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Горња Варош”, Земун, ул. Добановачка број 72, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Гордана Јефтић, професор разредне наставе,
2. Зорица Тмушић, професор математике,
3. мр Сања Топаловић, професор географије,
4. Мила Вукадиновић, конфекцијски техничар,
5. Зоран Ђурић, инжењер грађевинарства,
6. Владимир Пантић, машински инжењер,
7. Дејан Николић, дипл. правник,
8. Тамара Шкиљевић, правник, 
9. Љиљана Марковић, професор разредне наставе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-510/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Гаврило Принцип”, Земун, ул. Крајишка број 34, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Михаиловић, наставник разредне наставе,
2. Љиљана Милошевић, професор физике и основа тех-

нике,
3. Неђо М. Мачкић, наставник физике и математике,
4. Маја Баковић, дипл. инжењер пољопривреде,
5. Салко Хаџић, пилот,
6. Драгана Дивић, банкарски техничар,
7. Слободан Ристић, пензионер,
8. Милош Вучковић, студент, 
9. Маја Николић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-511/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТ-
РАЉЕТА”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Светислав Голубовић Митраљета”, Земун, ул. Далматин-
ске загоре број 94, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Катарина Милаш, професор разредне наставе,
2. Гордана Главаш, професор математике,
3. Теодора Савић, професор основа информатике и ра-

чунарства,
4. Мирјана Маринко, дипл. педагог,
5. Миленко Николић, пензионер,
6. Јулијана Јовановић, професор,
7. Душица Личанин, студент,
8. Радислав Гавриловић, пензионер, 
9. Александра Чолић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-512/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ-ПИНКИ”, 

ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бошко Палковљевић-Пинки”, Батајница, Земун, ул. Пу-
ковника Миленка Павловића број 7а, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Винка Марковић, наставник биологије,
2. Снежана Диздар, наставник разредне наставе,
3. Бранко Рнић, наставник физичког васпитања,
4. Дмитар Шкрбић, администратор информационих 

система,
5. Милан Јосимовић, аутомеханичар,
6. Ђорђе Медић, професор,
7. Рада Митић, службеник,
8. Драгана Ристић, средња стручна спрема, 
9. Радмила Додић, судски тумач.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-513/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Раде Кончар”, Земун, ул. Златиборска број 44, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Лидија Којић, професор разредне наставе,
2. Владимир Јовичић, дипл. географ,
3. Биљана Рајковић, професор енглеског језика и књи-

жевности,
4. Мирјана Адамовић, економиста,
5. Мићо Живановић, машински инжењер,
6. Јелена Вујовић, фризер,
7. Нена Мијушковић, службеник,
8. Александра Мареља, професор енглеског језика, 
9. Гордана Шарчевић, књижничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-514/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА БИРЧАНИН”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Илија Бирчанин”, Земун, ул. Браће Крњешевац број 2, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Мојсије Дмитровић, професор физичког васпитања,
2. Татјана Симоновић, професор разредне наставе,
3. Владимир Делибашић, професор музичке културе,
4. др Милосав Бабић, доктор агрономских наука,
5. Драгана Степановић, инжењер прехрамбене техноло-

гије,
6. Јасмина Ковјанић, економиста,
7. Стојимирка Мирјанић, просветни радник,
8. Неђмија Живојиновић, информатичар, 
9. Бојана Мужијевић, службеник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-515/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, 
ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, ул. Светосавска број 
22, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Нела Вучак, дипл. дефектолог,
2. Бојана Алексић, дипл. дефектолог,
3. Снежана Вранашевић, дипл. дефектолог,
4. Дамир Тадић, инжењер електротехнике,
5. Сања Максимовић, фризер,
6. Бранко Дробац, правни техничар,
7. Предраг Даничић, студент ЕТФ-а,
8. Никола Рајичић, студент, 
9. Ивана Тодоровић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-516/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Светозар Милетић”, Земун, ул. Немањина број 25, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Петар Ћурчин, наставник математике,
2. Гордана Гајић, професор разредне наставе,
3. Зоран Трипковић, професор енглеског језика,
4. Слободан Аћимовић, професор Економског факултета,
5. Биљана Пурхмајер, мр економије,
6. Маја Бајагић, дипл. правник,
7. Светлана Луковић, апсолвент ФОН-а, 
8. Споменка Илић, дипл. инжењер пољопривреде,
9. Александра Делетић, комуниколог.

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

Скупштина града Београда
Број 112-517/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СОЊА МАРИНКОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Соња Маринковић”, Земун, ул. Аласка број 17, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Светлана Вучетић, професор техничког образовања,
2. Сандра Ђуровић, психолог,
3. Милена Поткоњак, наставник разредне наставе,
4. Јелена Поповић, дипл. педагог,
5. Жељко Ћоровић, дипл. правник,
6. Синиша Гавриловић, потпуковник у пензији,
7. Данијел Маџарац, фризер,
8. Душан Жиропађа, пензионер,
9. Славица Стојковић, пензионер.

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

Скупштина града Београда
Број 112-518/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТАНКО МАРИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Станко Марић”, Угриновци, Земун, ул. Учитеља Цвеје 
број 5, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Мила Ђурђевић, професор историје,
2. Дана Радовић, педагог,
3. Наталија Радовановић, наставник разредне наставе,
4. Драган Лазаревић, војно лице,
5. Марија Топаловић, ПТТ радник,
6. Љубица Зоркић, приватни предузетник,
7. Саша Краљевачки, саобраћајни техничар,
8. Владимир Обрадовић, средња стручна спрема,
9. Зоран Росић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-519/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СУТЈЕСКА”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Сутјеска”, Земун, ул. Задругарска број 1, на време од че-
тири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Дарко Егер, професор информатике,
2. Мирослава Вучковић, наставник разредне наставе,
3. Радојка Пилић, професор француског језика,
4. Саша Бараћ, професор на Пољопривредном факултету,
5. Слађана Лазаревић, инжењер статистике,
6. Неџад Синани, приватник,
7. Борко Крстић, студент,
8. Бора Ерцеговац, војни пензионер,
9. Татјана Радовић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-520/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Радивој Поповић”, Земун, ул. Призренска број 37, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Катарина Јовановић-Поповић, дипл. дефектолог,
2. Светлана Мандић, дипл. дефектолог,
3. Сашка Мојићевић, дипл. дефектолог,
4. Душан Лазаревић, електротехничар,
5. Гора Јаношевић, дипл. дефектолог,
6. Снежана Дракул, текстилни техничар,
7. Марина Петровић, студент,
8. Сретен Муцић, пензионер,
9. Бојана Ракочевић, професор енглеског језика и књи-

жевности.

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

Скупштина града Београда
Број 112-521/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ПЕШИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бранко Пешић”, Земун, ул. Светотројчина број 4, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Јасмина Вукојевић, социјални радник,
2. Ненад Ћирић, наставник математике,
3. Снежана Станаревић, наставник енглеског језика,
4. Јовица Небригић, машински техничар,
5. Часлав Митић, учитељ,
6. Данијела Вуковић, просветни радник,
7. Горан Гогић, студент,

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

Скупштина града Београда
Број 112-522/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ЖИВОМИР САВКОВИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Живомир Савковић”, Ковачевац, Младеновац, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Недељко Круљ, наставник физичког васпитања,
2. Мика Милојевић, наставник разредне наставе,
3. Виолета Захаријев, педагог,
4. Тања Станковић, домаћица,
5. Дејан Степановић, ВКВ армирач,
6. Исидор Каћански, пензионер,
7. Слађана Живановић, дипл. економиста,
8. Влада Трипковић, саобраћајни инжењер,
9. Зоран Папић, грађевински техничар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-523/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА МИЛОШЕВИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милица Милошевић”, Јагњило, Младеновац, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Јанковић, педагог,
2. Љубомир Крагуљац, наставник разредне наставе,
3. Зоран Кастратовић, професор техничког образовања,
4. Оливера Пантић, виша медицинска сестра,
5. Мира Гајић, матурант гимназије,
6. Исидора Глишић, апсолвент хемије на ПМФ-у,
7. Дејан Милентијевић, машински техничар,
8. Михајло Весић, пензионер,
9. Небојша Матејић, машински техничар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-524/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ”, 
МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Момчило Живојиновић”, Младеновац, ул. Краља Алек-
сандра Обреновића број 25, на време од четири године, по-
чев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Радмила Радојичић, наставник математике,
2. Данијела Бујагић, наставник разредне наставе,
3. Бојана Вукомановић, наставник разредне наставе,
4. Никица Блажић, инжењер технологије,
5. Љиљана Павковић, васпитач,
6. Ана Мијајловић, новинар,
7. Милина Стојановић, професор,
8. Ана Јовановић, дипл. информатичар,
9. Боса Максовић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-525/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА ЛАЗИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Бора Лазић”, Влашка, Младеновац, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Сузана Јовановић, наставник српског језика,
2. Верослав Тодосић, наставник разредне наставе,
3. Саша Јовановић, наставник разредне наставе,
4. Тијана Обреновић, средња стручна спрема,
5. Вероника Базић, струковни менаџер,
6. Зоран Јоцић, економиста,
7. Силвана Карић, наставник,
8. Зоран Живојиновић, пољопривредни техничар,
9. Горан Миленковић, инжењер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-526/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БИСА СИМИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Биса Симић”, Велика Крсна, Младеновац, ул. Централна 
број 13, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Анђелко Марјацић, професор технике и информати-
ке,

2. Славица Лукић, наставник разредне наставе,
3. Љиљана Ванић, професор енглеског језика и књижев-

ности,
4. Споменка Влајић, сервирка,
5. Весна Митровић, продавац, 
6. Гордана Лејић, правни техничар,
7. Горан Обрадовић, наставник,
8. Добрица Глишић, дипл. правник,
9. Драгутин Дикановић, економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-527/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Свети Сава”, Младеновац, ул. Космајска број 47, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Ђуро Поповић, професор физичког васпитања,
2. Мирјана Велковска, професор ликовне културе,
3. Радмила Марковић, професор географије,
4. Тања Петковић-Шаренац, текстилни дизајнер,
5. Горан Јовановић, економиста,
6. Весна Ђорђевић, професор рачуноводства,
7. Слободан Глишић, електротехничар,
8. Гордана Павловић-Митић, наставник,
9. Слободан Чолић, угоститељ.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-528/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА ЂУКИЋ”, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 
„Коста Ђукић”, Младеновац, ул. Краља Петра I број 339, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Славица Берисавац, професор српског језика,
2. Данијела Гроздановић, професор разредне наставе,
3. Милан Аћимовић, професор ликовне културе,
4. Горан Стевановић, електротехничар,
5. Слађана Милованчевић, економски техничар,
6. Љиљана Гајић, грађевински инжењер,
7. Сандра Тагић, наставник,
8. Гордана Димитријевић-Бјеличић, дипл. агроном,
9. Александар Јовановић, службеник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-529/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, 
МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе „Стеван Христић”, Младеновац, ул. Краља 
Петра I број 175, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Зора Грбовић, наставник флауте,
2. Невенка Здјелар-Бањац, наставник солфеђа и теорије 

музике,
3. Љиљана Митровић, шеф рачуноводства,
4. Јасмина Иритано, домаћица,
5. Аријана Трајковић, наставник руског језика,
6. Драгана Радишић, дипл. правник,
7. Марија Вукадиновић, студент,
8. Љиљана Ђедовић, трговац,
9. Сузана Димитријевић, инжењер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-530/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, 

МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно образвоање одраслих, Младеновац, ул. Краља Петра 
I број 175/II, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Дијана Милић-Станисављевић, професор српског језика,
2. Јасминка Ераковић, професор математике,
3. Љиљана Соскић, наставник физике и хемије,
4. Олга Станковић, пензионер,
5. Сава Нинковић, пензионер,
6. Слободан Марковић, пензионер,
7. Марија Благојевић-Анђелковић, службеник.

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

Скупштина града Београда
Број 112-531/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ГСП, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе ГСП, Београд, ул. Радослава Грујића број 2, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Радомир Велимировић, дипл. машински инжењер,
2. Марина Ђурић, дипл. електротехнички инжењер,
3. Жељко Петровић, дипл. молекуларни биолог,
4. Сузана Богојевић, службеник,
5. Јованка Лукић, специјалиста опште хирургије,
6. Нада Митровић, машински техничар,
7. Јовица Ђелић, дипл. инжењер технологије,
8. Зоран Дујак, инжењер машинства,
9. Горана Ратковић, пензионер.

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

Скупштина града Београда
Број 112-532/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Јосип Славенски”, Београд, ул. Радослава Грујића број 
2а, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Ненад Кондић, професор гитаре,
2. Ана Зечевић, професор солфеђа,
3. Славица Петровић, професор клавира,
4. Даница Крстајић, преводилац,
5. Надица Недић-Камбер, архитекта,
6. Светлана Краинчанић-Богић, кибернетичар,
7. Радмила Лончаревић, техничар за обраду текстила,
8. Александар Михајловић, дипл. историчар уметности,
9. Бојана Дрљевић, музички педагог-диригент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-533/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Станковић”, Београд, ул. Кнеза Милоша број 1а, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Чедомир Марјановић, дипл. музичар-пијаниста,
2. Драган Крсмановић, професор физичке културе,
3. Љубица Живковић, дипл. музичар-соло певач,
4. Милован Маринковић, комерцијалиста спољне трго-

вине,
5. Будимирка Лочар, дипл. правник,
6. Драган Клепић, адвокат,
7. Ђорђе Стојиљковић, стоматолог,
8. Игор Гаталица, дипл. инжењер пољопривреде,
9. Нада Ђорђевић, историчар уметности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-534/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ДЕСЕТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Десете гим-
назије „Михајло Пупин”, Нови Београд, ул. Пролетерске со-
лидарности број 1, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Анђелка Перковић, професор математике,
2. Љубо Бјелица, професор латинског језика и професор 

историје,
3. Зорица Ковач, професор математике,
4. Гордана Ранковић, машински инжењер,
5. Љиљана Сешек-Крсмановић, лектор-коректор,
6. Радмила Перица-Дамњановић, универзитетски професор,
7. Дејан Булајић, политиколог,
8. Мирјана Војводић, прехрамбени техничар,
9. Милорад Терзић, наставник ОТО.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-535/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ДЕВЕТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ-АЛАС”, 
НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Девете гимна-
зије „Михаило Петровић-Алас”, Нови Београд, ул. Гоце Дел-
чева број 41, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Радисав Котлајић, професор француског језика,
2. Весна Ковачевић, професор историје,
3. Јованка Стојковић, професор математике,
4. Милан Тадић, дипл. инжењер организације рада,
5. Илија Ристић, дипл. машински инжењер,
6. Татјана Брзуловић-Станисављевић, политиколог,
7. Чедомир Петрињац, инжењер саобраћаја,
8. Дубравко Ђуричин, инжењер саобраћаја,
9. Зоран Ранковић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-536/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХ-

НИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Нови Београд”, Нови Београд, ул. Омладинских 
бригада број 25, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Витомир Благојевић, професор физичке културе,
2. мр Зоран Јовановић, дипл. инжењер за развој,
3. Дарко Радуловић, дипл. историчар,
4. Мирко Џепина, машински техничар,
5. Јасна Пећанац-Марков, дипл. фармацеут,
6. Олга Васовић, лекар специјалиста интерне медицине 

мр ендокринологије,
7. Јадранка Ивановић, дипл. правник,
8. Вељко Лукић, студент,
9. Раде Радојковић, наставник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-537/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРА-

ФИЧКЕ ШКОЛЕ, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Графичке 
школе, Нови Београд, ул. Отона Жупанчича број 10, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Мирјана Бажалац, професор италијанског језика,
2. Милан Драшковић, наставник практичне наставе,
3. Гордана Тодоровић, наставник енглеског језика,
4. Алана Бајло, професор италијанског језика,
5. Љубиша Васиљевић, графички инжењер,
6. Мирослав Марковић, графички инжењер,
7. Весна Вукобрат, дипл. правник,
8. Данијела Зец, професор разредне наставе,
9. Ранко Спалевић, политиколог.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-538/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
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јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Машинске 
школе „Радоје Дакић”, Београд, ул. Мишка Крањца број 17, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Слободан Ранковић, професор машинске групе пред-
мета,

2. Светлана Вуковић, професор физике,
3. Мирјана Пртина, професор машинске групе предмета,
4. Бранко Черевицки, службеник,
5. Гојко Максимовић, електромеханичар,
6. Бранка Јовановић-Крстин, помоћни истраживач у ма-

тематици,
7. Бора Ђелић, дипл. инжењер технологије,
8. Саша Стојановић, професор разредне наставе,
9. Дејан Зељковић-Поповић, машински техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-539/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „РАКОВИЦА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Пете економс-
ке школе „Раковица”, Београд, ул. Хасанагинице број 8, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Габријела Селић, професор економске групе предмета,
2. Драган Јаковљевић, професор економске групе пред-

мета,
3. Љубана Станчић, професор српског језика и књижев-

ности,
4. Миломир Здравковић, економиста,
5. Вера Вукчевић, дипл. економиста,
6. Љиљана Васиљевић, професор разредне наставе,
7. Татјана Јовичић, дипл. инжењер технологије,
8. Оливера Васиљевић-Леви, професор српског језика,
9. Душан Костадиновић, професор у пензији.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-540/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

XV БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора XV београд-
ске гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Гордана Апостоловић, професор географије,
2. Јелена Жујовић, професор математике,
3. Милица Миленовић, професор социологије и Устава,
4. Наталија Благојевић, дипл. правник,
5. Душица Крљић, социјални радник,
6. Петра Цекић, дипл. инжењер,
7. Милован Глишић, официр,
8. Мила Велагић, металобушач,
9. Миливоје Илић, дипл. економиста.

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

Скупштина града Београда
Број 112-541/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДАВОРИН ЈЕНКО”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Даворин Јенко”, Београд, ул. Мишка Крањца број 7, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Аница Бајагић, дипл. психолог,
2. Ненад Петковић, дипл. музичар-диригент,
3. Весела Перовић-Феодоровић, дипл. музичар-пијаниста,
4. Виолета Бањац, дипл. правник, 
5. Јелена Гојак, наставник разредне наставе,
6. Зорица Новаков, електромеханичар,
7. Јасмина Станимировић, професор руског језика,
8. Томислав Павловић, пензионер,
9. Милица Мирковић, дипл. економиста.

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

Скупштина града Београда
Број 112-542/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПОЛИ-

ТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, НОВИ 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Политехнике 
– школе за нове технологије, Нови Београд, ул. Булевар Зо-
рана Ђинђића број 152а, на време од четири године, и то:

1. Душица Дамљановић, дипл. педагог,
2. Предраг Дробњак, дипл. машински инжењер,
3. Нада Младеновић, дипл. инжењер металургије,
4. Фадил Манић, дипл. инжењер,
5. Слободан Пејић, контролор ОП,
6. Гордана Вучићевић, СС супервизор,
7. Данијела Кнежевић, инжењер производног менаџмента,
8. Радован Кијачић, средња економска школа,
9. Саша Ратковић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-543/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, БАРАЈЕВО

I. Именују се за чланове Школског одбора Средње шко-
ле, Барајево, ул. Светосавска број 4а, на време од четири го-
дине, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Биљана Гомирац, професор економске групе предмета,
2. Александар Саковић, професор економске групе 

предмета,
3. Угљеша Тасић, наставник практичне наставе за ауто-

механичаре,
4. Синиша Јовичић, предузетник,
5. Душанка Недељковић, машински техничар,
6. Светлана Петковић, домаћица,
7. Славко Гајић, машински техничар,
8. Ненад Никодиновић, машински техничар,
9. Марија Радивојевић.студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-544/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије 
„Свети Сава”, Београд, ул. Ресавска број 58, на време од че-
тири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Жанета Томчић, наставник енглеског језика,
2. Александар Бошковић, наставник рачунарства и ин-

форматике,
3. Дарко Бајић, наставник географије,
4. Јелена Ђукић, анестезиолог,
5. Нада Петковић-Ристивојевић, дипл. правник,
6. Наташа Михајловић, инжењер – сарадник за комер-

цијалне послове,
7. Драган Велимировић, доктор,
8. Слободан Вучковић, правник,
9. Данијела Стојаковић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-545/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН КОЖЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе за дизајн коже, Београд, ул. Бранкова број 17, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Радмила Гачевић, инжењер технологије,
2. Станија Цимбаљевић, дипл. инжењер технологије,
3. Бранијета Конџуловић, професор српске књижев-

ности и језика са општом књижевношћу,
4. Зорица Војновић, дипл. археолог,
5. Петар Петровић, техничар за механичка испитивања 

материјала,
6. Даница Прља, текстилни техничар,
7. Владимир Симић, професор филозофије,
8. Владимир Марић, спортски тренер,
9. Ана Зец, хемијски техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-546/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА БРОДАРСТВО БРОДОГРАДЊУ И ХИДРО-
ГРАДЊУ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за бро-
дарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, ул. Милоша 
Поцерца број 2, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Гордана Милић, наставник филозофије и социологије,
2. Зоран Тинтор, наставник математике,
3. Јасна Мамић, наставник, дипл. инжењер саобраћаја,
4. Милан Васиљевић, службеник,
5. Ружица Кораћ, домаћица,
6. Бранко Николић, електромеханичар,
7. Јелена Јањушевић, дипл. економиста,
8. Жељко Мајер, мр саобраћаја
9. Предраг Кузмановић, дипл. инжењер машинства.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-547/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ди-
зајн, Београд, ул. Крупањска број 3, на време од четири го-
дине, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Тијана Динић, дипл. графичар,
2. Ђорђе Рајчић, дипл. инжењер архитектуре,
3. Горан Реџепи, дипл. сликар–графичар,
4. Весна Ковачевић, менаџер,
5. Владимир Аврамовић, архитектонски техничар,
6. Дејан Станојевић, архитекта,
7. Нина Митранић, дипл. инжењер архитектуре,
8. Александар Вељановић, дипл. сценограф,
9. Дејан Матаруга, дрвнопрерађивачки техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-548/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЧЕТВРТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Четврте гим-
назије, Београд, ул. Теодора Драјзера број 25, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Богдан Пушара, професор физике,
2. Нада Шкундрић, педагог,
3. Јелена Здравковић, професор физике,
4. Владан Ковачевић, адвокат,
5. Анкица Куглер, дипл. инжењер производног менаџмента,
6. Зоран Самарџић, професор одбране и заштите,
7. Владимир Шибалић, правник,
8. Александар Петровић, медицински техничар,
9. Мирјана Ђукнић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-549/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Угоститељ-
ско-туристичке школе, Београд, ул. Југ Богданова број 28, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Игор Гвозден, менаџер ресторана,
2. Далибор Мандић, наставник куварства са практич-

ном наставом,
3. Сенка Пантић, наставник грађанског васпитања,
4. Златко Жикић, официр,
5. Владица Шутановац, кувар техничар,
6. Томислав Новаковић, виши угоститељски радник ус-

луживања,
7. Драгомир Ракић, предузетник,
8. Зоран Коцић, професор безбедности,
9. Игор Ђајић, консултант у осигурању.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-550/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ОШТЕЋЕНЕ СЛУХОМ-НАГЛУВЕ „СТЕФАН 
ДЕЧАНСКИ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за 
оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански”, Београд, ул. 
Светозара Марковића број 85, на време од четири године, 
почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Валерија Ђачић, дипл. дефектолог,
2. Јасмина Невенић, дипл. математичар,
3. Снежана Николић, дипл. дефектолог,
4. Драгана Шарановић-Шобић, професор, др медицине,
5. Зорица Мајсторовић, службеник,
6. Весна Грујоски, службеник
7. Александар Павловић, лекар специјалиста,
8. Александра Крстић, васпитач,
9. Петар Раковчевић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-551/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ У ОБРЕНОВЦУ

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије у 
Обреновцу, Обреновац, ул. Милоша Обреновића број 90, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Весна Радосављевић, дипл. биолог,
2. Бобан Ђорђе, дипл. хамичар,
3. Снежана Церовић, дипл. инжењер организационих 

наука,
4. Миодраг Митровић, дипл. економиста,
5. Мирјана Бабић, дипл. дефектолог,
6. Весна Стаменић, професор српског језика,
7. Слађана Павловић, студент,
8. Љубисав Ђорђевић, продуцент,
9. Љубинко Миленковић, лекар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-552/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Пољопри-
вредно-хемијске школе, Обреновац, ул. Милоша Обрено-
вића број 90, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Биљана Вулетић, дипл. инжењер пољопривреде за ра-
тарство,

2. Зорица Орлић, дипл. инжењер технолог,
3. Гордана Поповић, професор енглеског језика и књи-

жевности,
4. Слободан Милетић, дипл. правник,
5. Љиљана Илић, термоенергетски техничар,
6. Милена Шаре, наставник разредне наставе,
7. Никола Божић, студент,
8. Милош Дрењанин, дипл. економиста,
9. Душан Микић, историчар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-553/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Обреновац, ул. Краља Петра I број 12, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Рајка Бабић, наставник биологије, екологије и грађан-
ског васпитања,

2. Милица Радосављевић-Паликућа, психолог,
3. Милан Сердар, наставник практичне наставе,
4. Гордана Вилотић, наставник немачког језика,
5. Зоран Гајић, машински техничар,
6. Зоран Лапчевић, машински техничар – конструктор,
7. Горан Деанчић, академски сликар,
8. Жељко Николић, приватни предузетник,
9. Вера Дерикоњић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-554/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „РАДЕ КОНЧАР”, БЕО-
ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Раде Кончар”, Београд, ул. Браће Грим број 32, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Зорица Мандић, психолог,
2. Славица Петровић, професор географије,
3. Биљана Ковачевић, дипл. инжењер електротехнике,
4. Невенка Петровић, васпитач,
5. Славица Младеновић, медицинска сестра,
6. Горан Младеновић, електротехничар,
7. Никола Живковић, студент,
8. Зоран Стаменић, професор,
9. Небојша Здујић, кошаркашки тренер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-555/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЖЕ-

ЛЕЗНИЧКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Железнич-
ке техничке школе, Београд, ул. Здравка Челара број 14, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Милијана Добросављевић, наставник српског језика и 
књижевности,

2. Гордана Илић, наставник економске групе предмета,
3. Златко Радосављевић, наставник електро групе пред-

мета,
4. Миле Шево, отправник возова,
5. Светлана Бован, дипл. инжењер саобраћаја,
6. Миодраг Димитријевић, дипл. саобраћајни инжењер,
7. Стеван Чарапић, дипл. економиста,
8. Слободан Симеуновић, др ветеринарске медицине,
9. Сигмунд Денијал, дипл. инжењер архиектуре.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-556/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА АР-

ХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Архитектон-
ске техничке школе, Београд, ул. Војислава Илића број 78, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, 
и то:

1. Новица Вуксановић, професор физичке културе,
2. Зорица Ранчић, дипл. инжењер архиектуре,
3. Јасмина Манојловић, дипл. ликовни уметник-сликар,
4. Душица Ивандић, дипл. географ,
5. Весна Сарић, дипл. правник,
6. Гордана Ђурђевић, медицинска сестра,
7. Бојан Марић, студент,
8. Љиљана Денда-Тодоровић, дипл. инжењер машин-

ства,
9. Милена Аћимовић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-557/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Грађевинске 
техничке школе, Београд, ул. Хајдук Станкова број 2, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Татјана Мишовић, дипл. математичар,
2. Снежана Петровић-Кузмић, дипл. грађевински ин-

жењер,
3. Мирјана Шиљић, дипл. грађевински инжењер,
4. Љиљана Анђелић, дипл. грађевински инжењер,
5. Миладин Смиљанић, дипл. социјални радник,
6. Гордана Живадиновић, дипл. економиста,
7. Горан Јаић, студент,
8. Јово Стевановић, дипл. инжењер технологије,
9. Горан Дураковић, професор физичке културе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-558/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Грађевинске 
школе, Београд, ул. Светог Николе број 39, на време од че-
тири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Нада Миленковић, дипл. географ,
2. Блаженка Димић, дипл. грађевински инжењер,
3. Михаило Васиљевић, наставник практичне наставе,
4. Миодраг Гаћеша, дипл. политиколог,
5. Марија Пеић, фризер,
6. Верица Петровић, дипл. дефектолог,
7. Јагода Планојевић, трговац,
8. Биљана Врцељ, прехрамбени техничар,
9. Бранка Ђорђевић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-559/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

„ТЕХНОАРТ БЕОГРАД” ШКОЛЕ ЗА МАШИНСТВО И 
УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора „Техноарт Бе-
оград” Школе за машинство и уметничке занате, Београд, 
ул. Светог Николе број 39, на време од четири године, почев 
од 12. јула 2010. године, и то:

1. Станко Радовановић, дипл. машински инжењер,
2. Жељко Нина, дипл. машински инжењер,
3. Данијела Шћекић, дипл. вајар,
4. Зорица Вукићевић, дипл. правник,
5. Тијана Нешић-Ристић, професор енглеског језика и 

књижевности,
6. Надица Родић, архитекта,
7. Невена Јокић, студент,
8. Александар Тошић, дипл. политиколог,
9. Владимир Масло, дипл. филолог опште књижевности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-560/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске 
школе, Београд, ул. Вељка Дугошевића бб, на време од чети-
ри године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. др Снежана Милановић, специјалиста епидемиоло-
гије,

2. Љиљана Кузмановић, дипл. фармацеут,
3. др Мила Неагић-Шешлија, доктор медицине,
4. Снежана Илић, економиста,
5. Зоран Текић, радник,
6. Снежана Завишић, медицинска сестра,
7. Весна Тодоровић, професор,
8. Бранко Ршумовић, инжењер машинства,
9. Милена Маринковић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-561/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕО-

ДЕТСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Геодетске 
техничке школе, Београд, ул. Милана Ракића број 42, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Станислава Босиочић, дипл. инжењер геодезије,
2. Марија Радић, дипл. математичар,
3. Весна Петровић, професор енглеског језика,
4. Весна Симјановић, дипл. инжењер геодезије,
5. Мирјана Петровић-Брашњовић, дипл. инжењер ру-

дарства,
6. Љиљана Вукашиновић, инжењер геодезије,
7. Весна Аџић, дипл. инжењер геодезије,
8. Оливера Ђаловић, дипл. машински инжењер,
9. Валентина Куч, предузетник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-562/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ТЕКСТИЛА, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ди-
зајн текстила, Београд, ул. Војислава Илића број 88, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Звонимир Пауновић, дипл. инжењер технолог,
2. Оливера Ђукић, дипл. инжењер технолог,
3. Миладинка Николић, дипл. инжењер технолог,
4. Биљана Козар-Драшковић, дипл. стоматолог,
5. Слађана Стојановић, васпитач,
6. Бојана Петрић, професор разредне наставе,
7. Владимир Степанов, адвокат,
8. Љиљана Тодосић, пензионер,
9. Слађана Милосављевић, економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-563/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДРУГЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Друге еко-
номске школе, Београд, ул. Господара Вучића број 50, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Драгица Андрејић, дипл. економиста,
2. Јасмина Живковић-Вуковић, дипл. математичар,
3. Драгана Бјелајац-Станковић, професор српског језика 

и књижевности са општом књижевношћу,
4. Слободан Маринковић, машински техничар,
5. Бранислав Павловић, златар,
6. Ружица Сарић, дипл. економиста,
7. Раденко Стевовић, дипл. инжењер организације рада,
8. Мирко Курешевић, дипл. економиста,
9. Мирослав Бердовић, дипл. економиста.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-564/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ШКОЛЕ 

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Геолошке и 
хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић”, Бео-
град, ул. Есад пашина број 26, на време од четири године, 
почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Душица Петрашиновић, наставник геолошке групе 
предмета,

2. Горан Самарџић, наставник физичког васпитања,
3. Сњежана Дугалић, наставник српског језика и књи-

жевности,
4. Зорица Николић, козметичар,
5. Невенка Јовановић, пензионер,
6. Слободанка Пецикоза, електрохемијски техничар,
7. Иван Зечић, дипл. правник,
8. Коста Фолгић, дипл. инжењер примењене геофизике,
9. Марина Дробњаковић, дипл. инжењер геологије.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-565/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

XII БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора XII београд-
ске гимназије, Београд, ул. Војводе Степе број 82, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Зоран Буљугић, професор руског језика,
2. Звонимир Милановски, професор историје,
3. Милка Међо, професор филозофије и социологије,
4. Жарко Браковић, полицајац,
5. Сања Рађенков-Милинковић, клинички психолог,
6. Милован Бекрић, дипл. грађевински инжењер,
7. Стевица Урошевић, дипл. инжењер геологије,
8. Слободан Драгутиновић, студент,
9. Слађана Срејић, административни радник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-566/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„ВОЖД”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно и средње образовање „Вожд”, Београд, ул. Булевар ос-
лобођења број 219, на време од четири године, почев од 12. 
јула 2010. године, и то:

1. Србољуб Жунић, наставник физичке културе,
2. Срећко Кривокапић, наставник математике,
3. Бранка Милачић, административни радник,
4. Микаина Стевановић, дипл. специјални педагог,
5. Снежана Оровић, дипл. социјални радник,
6. Никола Поповић, дипл. психолог,
7. Светозар Обреновић, дипл. правник,
8. Слободан Милутиновић, комерцијални техничар,
9. Вукица Караџић, професор књижевности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-567/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

XIII БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора XIII београд-
ске гимназије, Београд, ул. Љешка број 47, на време од чети-
ри године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Александар Перуничић, професор филозофије,
2. Сања Ристић, професор историје,
3. Златка Драгутиновић, психолог,
4. Јасминка Вукашиновић, судија,
5. Владан Јанковић, дипл. правник,
6. Предраг Кукобат, дипл. инжењер електротехнике,
7. Слободан Игњатов, дипл. правник,
8. Ружа Поповић, службеник,
9. Мирјана Затезало, службеник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-568/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Железник, Београд, ул. Југословенска број 4, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Предраг Филиповић, професор физичке културе,
2. Богица Борисављевић, дипл. инжењер организације 

рада,
3. Драган Гушић, дипл. машински инжењер,
4. Љубица Стевановић, наставник разредне наставе,
5. Драган Ранђеловић, саобраћајни техничар,
6. Ранко Страјина, комерцијалиста,
7. Драган Бујић, дипл. инжењер машинства,
8. Иван Марјановић, студент,
9. Бошко Радовић, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-569/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

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

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Ватрослав Лисински”, Београд, ул. НХ Страше Пинџура 
број 1/2, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Душица Радуловић, професор клавира,
2. Небојша Јанковић, професор виолончела,
3. Весна Ивановић, професор хармонике,
4. Благоје Пекмезовић, музичар,
5. Милан Орловић, електроинжењер,
6. Ана Шијачки, др медицине,
7. Соња Здравковић, економиста,
8. Ивана Ћелић, службеник,
9. Јелена Раичевић, дипл. инжењер технологије.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-570/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА 
ДОМОМ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Школе за ос-
новно и средње образовање са домом „Свети Сава”, Умка, 
Београд, ул. Милије Станојловића број 30, на време од чети-
ри године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Ана Петровић, дипл. дефектолог-олигофренолог,
2. Слађана Симоновић, дипл. инжењер текстилства,
3. Мирослав Јовановић, дипл. социолог,
4. Снежана Марковић, спремачица,
5. Драган Живковић, трговац,
6. Вера Савковић, домаћица,
7. Југослав Антонић, лекар,
8. Чедомир Вукашиновић, машински техничар,
9. Снежана Спасојевић, професор физичке културе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-571/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Машинске 
школе „Космај”, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Милијана Пауновић-Костић, наставник групе предме-
та у кожарству,

2. Слободан Живановић, наставник групе предмета у 
машинству,

3. Снежана Ристић, наставник математике,
4. Љиљана Кузмановић, пољопривредни техничар,
5. Јасмина Јовановић, спремачица,
6. Славица Ивановић, радница,
7. Младен Петровић, пензионер,
8. Зоран Матић, професор разредне наставе,
9. Јасмина Војиновић, машински техничар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-572/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Економско-
трговинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Вујачић, наставник правне групе предмета,
2. Весна Николић, професор физичког васпитања,
3. Драган Стевановић, наставник рачуноводства и ин-

форматике,
4. Ненад Вукосављевић, графички техничар,
5. Лидија Виденовић, учитељица,
6. Лидија Степановић, саобраћајно-транспортни техничар,
7. Бојан Давидовић, електротехничар,
8. Драган Милошевић, мр географије,
9. Данијела Шоргић, медицинска сестра.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-573/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Средње занат-
ске школе, Београд, ул. Вукасовићева број 21а, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Гордана Мирков, дипл. дефектолог,
2. Новка Цвијић, наставник практичне наставе,
3. Соња Ивановић-Буљ, дипл. дефектолог,
4. Јелена Пауновић, техничар за управне послове,
5. Славица Шмигић, хемијски техничар,
6. Снежана Миливојевић, домаћица,
7. Зоран Аксентијевић, наставник,
8. Драгутин Анђелић, пензионер,
9. Славица Ђорђевић, правник. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-574/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



Број 24 – 80 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕ-
ДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Медицинске 
школе „Надежда Петровић”, Земун, ул. Наде Димић број 4, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Сања Богићевић, др медицине, спец. гинекологије и 
акушерства,

2. Љиљана Павловић, дипл. хемичар,
3. Јадранка Папић, доктор медицине, спец. дерматовене-

рологије,
4. Саво Мијатовић, руководилац фабричке малопродаје,
5. Обрад Симић, аутомеханичар,
6. Никола Милојевић, возач,
7. Александар Гаврић, студент,
8. Катарина Милошевић, др медицине,
9. Јасна Рашић, професор разредне наставе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-575/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Змај”, Земун, ул. Аутопут број 18, на време од чети-
ри године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Александар Ненић, професор машинске гупе предмета,
2. Жељко Крунић, професор историје,
3. Милорад Грујић, професор електротехничке групе 

предмета,
4. Марина Димитријевић, домаћица,
5. Томислав Филиповски, бравар-монтер,
6. Вујадин Живковић, пензионер,
7. Тијана Стојановић, струковни инжењер електротех-

нике и рачунарства,
8. Бобан Стојановић, студент,
9. Мина Поповић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-576/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
EЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗЕМУН”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Земун”, Земун, ул. Наде Димић број 4, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Милена Тополац-Томовић, наставник машинске групе 
предмета

2. Владан Зец, наставник физичког васпитања,
3. Ненад Миличић, наставник филозофије,
4. Стојанка Галић, службеник,
5. Драгутин Милошевић, машински инжењер,
6. Божидар Мићић, инжењер електротехнике,
7. Миливоје Филиповић, дипл. инжењер електротехнике,
8. Миладин Петровић, дипл. инжењер електрике,
9. Срђан Марковић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-577/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗЕ-

МУНСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Земунске гим-
назије, Земун, ул. Градски парк број 1, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Јелена Међедовић, професор француског,
2. Мирко Чех, професор информатике,
3. Бошко Милосављевић, наставник српског језика,
4. Снежана Васовић, правник,
5. Весна Андријевић, наставник разредне наставе,
6. Жељка Адамовић, дипл. технолошки инжењер,
7. Славица Бабић, професор српског језика,
8. Злата Златановић, мр српског језика, 
9. Милорад Козловачки, факултет политичких наука.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-578/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Коста Манојловић”, Земун, ул. Немањина број 9, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Милица Бабовић, наставник клавира,
2. Даниела Вагнер, наставник хармонике,
3. Владимир Николић, наставник виолине,
4. Маријана Караџић, дипл. правник,
5. Драгица Спасојевић, дипл. правник, 
6. Марина Чулић, професор књижевности,
7. Петар Јосифовски, диригент,
8. Милан Баук, студент,
9. Даница Ћирковић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-579/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Економске 
школе „Нада Димић”, Земун, ул. Немањина број 9, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Дубравка Маринковић, дипл. економиста,
2. Светлана Јакшић, дипл. економиста,
3. Снежана Обрадовић, наставник српског језика и књи-

жевности,
4. Предраг Филиповић, економиста,
5. Љубиша Пешић, дипл. инжењер информатике, 
6. Милош Кочовић, инжењер саобраћаја,
7. Милош Смедеревац, студент,
8. Никола Батањац, пензионер,
9. Гордана Гилијан, професор.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-580/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СА-

ОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Саобраћајно-
техничке школе, Земун, ул. Цара Душана број 262, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Душица Милосављевић, дипл. машински инжењер,
2. Александар Станојевић, саобраћајни инжењер,
3. Милош Биједић, машински инжењер,
4. Сузана Трбовић, сарадник у настави за учитељице,
5. Зоран Милисављевић, машински техничар,
6. Драган Лековић, самостални занатлија,
7. Марко Косановић, дипл. правник, 
8. Душан Ловре, дипл. машински инжењер, 
9. Марио Раковец, техничар рачунара.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-581/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије, 
Младеновац, ул. Краља Александра Обреновића број 25, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Жарко Његовановић, професор физике,
2. Марија Петровић, професор хемије,
3. Синиша Мраовић, професор географије,
4. Јасмина Чабрило, професор српског језика и књижев-

ности,
5. Наташа Јовановић, дипл. економиста,
6. Милина Марић, дипл. фармацеут,
7. Богдан Вуксановић, студент,
8. Предраг Вулиновић, дипл. правник, 
9. Данијела Глишић, дипл. историчар.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-582/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.



Број 24 – 82 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. јун 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, МЛАДЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе, Младеновац, ул. Вука Караџића број 75, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Марија Бјеловук, дипл. инжењер електротехнике,
2. Милица Лаловић, дипл. физичар,
3. Предраг Терзић, дипл. машински инжењер,
4. Иван Јанковић, аутолимар,
5. Ратко Танасијевић, аутомеханичар,
6. Миланка Ковачевић, наставник српског језика,
7. Јованка Мандић, професор,
8. Милун Станојевић, дипл. инжењер,
9. Гордана Драгојевић, физиотерапеут.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-583/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЋА СТОЈКОВИЋ”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Мића Стојковић”, Умчари, Гроцка, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Тања Павловић, наставник разредне наставе,
2. Слађана Недић, дипл. педгог,
3. Никола Марић, професор физичког васпитања,
4. Миодраг Костић, дипл. машински инжењер,
5. Тони Симић, др ветеринарске медицине,
6. Сандра Живуловић, др медицине,
7. Јовица Величковић, физиотерапеут,
8. Горан Ристић, економски техничар,
9. Драган Зарић, приватник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-584/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Алекса Шантић”, Гроцка, ул. Краља Петра Првог 
број 9, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Светлана Стаменковић, професор српског језика,
2. Љиљана Лукић, професор разредне наставе,
3. Бранка Ковач, професор техничког образовања,
4. Петар Жижић, економиста,
5. Марија Стојановић, професор разредне наставе,
6. Гаврило Вукашиновић, угоститељ,
7. Јово Калинић, грађевински техничар,
8. Наташа Величковић, молекуларни биолог,
9. Зоран Рајевић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-585/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИЛИЈА ГАРАШАНИН”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Илија Гарашанин”, Гроцка, ул. Булевар револуцијег број 
11, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Светлана Смиљанић, професор српског језика,
2. Снежана Илић, наставник разредне наставе,
3. Светлана Јакшић, професор српског језика,
4. Сања Живановић, економиста,
5. Радослав Митровић, бравар,
6. Данијела Травица, фармацеутски техничар,
7. Силвана Христов, студент српског језика и књижев-

ности,
8. Марина Теофиловић-Анђелковић, дипл. економиста,
9. Бранислав Станић, пензионер.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-586/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иво Лола Рибар”, Бегаљица, Гроцка, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Бранка Алимпијевић, дипл. филолог,
2. Гордана Стоименовић, професор разредне наставе,
3. Драган Спасић, професор биологије,
4. Весна Стојановић, дипл. економиста,
5. Оливера Љубисављевић, васпитач,
6. Зоран Ђорђевић, техничар сцене,
7. Радица Божовић, економиста,
8. Драгољуб Јовановић, машински техничар,
9. Миодраг Јовановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-587/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне му-
зичке школе, Гроцка, ул. Булевар револуције број 19, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Бојана Ђорђевић, дипл. музичар-пијаниста,
2. Наташа Петровић-Дахић, дипл. виолиниста,
3. Драгана Стевановић, дипл. етномузиколог,
4. Милена Марјановић, дипл. економиста,
5. Томислав Стојиљковић, инжењер-технолог за хемијс-

ку технологију,
6. Љиљана Ковачевић, трговац,
7. Владимир Савић, дипл. грађевински инжењер,
8. Јелена Косанић, студент политичких наука,
9. Љиљана Ђуфић, правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-588/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Никола Тесла”, Винча, Гроцка, ул. Јована Јовановића 
Змаја, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Милоје Апостоловић, дипл. географ,
2. Љиљана Живановић, професор разредне наставе,
3. Весна Путниковић, наставник разредне наставе,
4. Душица Николић, машински инжењер,
5. Милан Радуловић, економиста,
6. Милован Зубковић, ратни војни инвалид,
7. Марко Марјановић, дизајнер,
8. Марија Милошевић, санитарни техничар,
9. Љиљана Јовановић, медицинска сестра.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-589/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Свети Сава”, Врчин, Гроцка, ул. 29. новембра број 
15, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. го-
дине, и то:

1. Александра Бојанић, професор физичког васпитања,
2. Златана Ђорђевић, професор физике,
3. Светлана Маринковић, наставник биологије,
4. Арсение Бугарски, преводилац,
5. Ненад Ђорић, аутомеханичар,
6. Зоран Стевановић, електротехничар,
7. Љубиша Јовановић, професор,
8. Гордана Живановић, грађевински техничар,
9. Радоје Вујић, полицајац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-590/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН РАКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Милан Ракић”, Нови Београд, ул. Војвођанска број 62, на 
време од четири године, и то:

1. Велиборка Пешић, дипл. математичар,
2. Мирјана Брајевић, професор француског језика и 

књижевности,
3. Светлана Конта, мр биолошких наука,
4. Бранислав Цветковић, економиста,
5. Милован Матић, металостругар,
6. Драгољуб Драгићевић, економиста,
7. Ранка Вујичић, дипл. инжењер електротехнике,
8. Борис Анастасијевић, др стоматологије,
9. Смиља Кнежевић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-591/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БРАЋА БАРУХ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Браћа Барух”, Београд, ул. Деспота Ђурђа број 2, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Радисав Живковић, професор техничког и информа-
тичког образовања,

2. Александар Суботић, професор физичког васпитања,
3. Јасмина Гајић, наставник физичког васпитања,
4. Дејан Радојевић, предузетник,
5. Даниела Мирчетић, дипл. инжењер машинства,
6. Биљана Ратковић, дипл. правник,
7. Александар Ђукановић, професор историје,
8. Зоран Ћирић, професор српског језика,
9. Салко Хукић, радник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-592/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СКАДАРЛИЈА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Скадарлија”, Београд, ул. Француска број 26, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Мирјана Слобода, професор разредне наставе,
2. Александра Кузмановић, професор енглеског језика,
3. Јован Глигоријевић, професор ликовне културе,
4. др Владимир Обрадовић, лекар специјалиста физи-

калне медицине,
5. Драгица Ивковић, професор физике,
6. Милан Смиљанић, директор „Лајон” д.о.о,
7. Ђорђе Спасић, студент,
8. Драгана Вулетић, дипл. економиста,
9. Борис Мојсоски, студент.

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

Скупштина града Београда
Број 112-593/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР ПРВИ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Краљ Петар Први”, Београд, ул. Краља Петра број 7, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Снежана Ђурић, професор разредне наставе,
2. Гордана Нешић, наставник музичке културе,
3. Слободанка Динић, професор хемије,
4. Ристо Руковски, судски тумач,
5. Горан Свилар, машински инжењер,
6. Љубица Димитријевић, психолог,
7. Срђан Тричковић, анестезиолог,
8. Милица Петровић, професор српског језика,
9. Немања Шипетић.

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

Скупштина града Београда
Број 112-594/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Дринка Павловић”, Београд, ул. Косовска број 19, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Мојсе Јонел, професор техничког и информатичког 
образовања,

2. Ранка Вујановић, професор немачког језика,
3. Бојана Тановић, професор разредне наставе,
4. Ђорђе Баошић, дипл. машински инжењер,
5. Сузана Дојчиловић, комерицијалиста,
6. Хелена Гашић, пословни секретар,
7. Милош Стојановић, дипл. грађевински инжењер,
8. Биљана Станисављевић, наставник,
9. Светлана Пердић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-595/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Михаило Петровић Алас”, Београд, ул. Господар Јовано-
ва број 22, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Душица Арсенијевић, наставник разредне наставе,
2. Даница Стојановић, професор биологије,
3. Татјана Голубовић, професор разредне наставе,
4. Марина Хасановић, економиста,
5. Аница Костић, дипл. правник,
6. Валентина Бећировић, лекар,
7. Весна Самолов, службеник,
8. Никола Сладаковић, систем инжењер,
9. Драгица Милошевић, дипл. правник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-596/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне 
школе „Стари град”, Београд, ул. Херцег Стјепана број 7, 
на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Петар Анокић, професор разредне наставе,
2. Милан Босиљчић, професор српског језика,
3. Неда Ђорђевић, професор физике,
4. Јакоб Салом, електроинжењер,
5. Жељко Веселиновић, дипл. правник,
6. Саша Филиповић, мр сликарства,
7. Владан Исаковић, професор физичког,
8. Исидора Радојевић-Јевтић, професор биологије,
9. Анка Ивковић, професор књижевности.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-597/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Вук Караџић”, Београд, ул. Таковска број 41, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Љиљана Грковић, наставник хемије,
2. Снежана Малићевић, наставник разредне наставе,
3. Александра Балтић, наставник математике,
4. Раде Вуксановић, комерцијалиста,
5. Александра Паладин, музиколог,
6. Зоран Крстић, менаџер,
7. Владимир Татаревић, доцент на Факултету примење-

них уметности,
8. Драгана Лазић, специјалиста психијатрије,
9. Марко Миличковић, студент.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-598/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ЗАШТИТУ ВИДА „ДРАГАН КОВА-

ЧЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле за заштиту вида „Драган Ковачевић”, Београд, ул. Шафа-
рикова број 8, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Бранкица Митрић, дипл. дефектолог,
2. Јасминка Копривица, професор физичке културе,
3. Љубомир Јанковић, дипл. историчар,
4. Горан Јеротић, дипл. инжењер електротехнике,
5. Нада Глигоријевић, дипл. филолог,
6. Сузана Линић, дипл. машински инжењер,
7. Љубивоје Дробњак, професор биологије,
8. Светлана Радоичић, дипл. сликар и дизајнер текстила,
9. Марица Даниловић, Природно математички факултет.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-599/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, ГРОЦКА

I. Именују се за чланове Школског одбора Средње шко-
ле, Гроцка, ул. Ужичка број 2, на време од четири године, 
почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Сања Николић, професор српског језика и књижев-
ности,

2. Драгана Павловић, дипл. инжењер пољопривреде,
3. Сања Молеровић, дипл. економиста,
4. Маја Дукић, професор енглеског језика,
5. Горан Живојиновић, техничар услуживања,
6. Момчило Николић, професор физичког васпитања,
7. Јасмина Лазаревић, комерцијални техничар,
8. Јован Чилић, службеник,
9. Јордан Начић, електротехничар. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-600/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Никола Тесла”, Београд, ул. Краљице Ната-
лије број 31, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Јасна Ристић, дипл. инжењер електротехнике,
2. Марија Кусић, дипл. математичар,
3. Зоран Мишковић, дипл. инжењер електротехнике,
4. Радослав Шкорић, пензионер,
5. Живана Којић, дипл. економиста,
6. Горан Станковић, професионално војно лице,
7. Мирјана Ђинђић, новинар,
8. Оливера Костић, РТС - култура,
9. Татјана Станић, професор математике. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-601/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, 
БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Стари град”, Београд, ул. Високог Стевана 
број 37, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. 
године, и то:

1. Милутин Перовић, дипл. инжењер електротехнике,
2. Борјан Радојевић, дипл. инж. организационих наука,
3. Татјана Филиповић, дипл. инжењер електротехнике,
4. Снежана Ерић-Јовановић, ПТТ техничар,
5. Душан Ђурашковић, шумарски техничар,
6. Достана Шошкић, техничар,
7. Недин Бајрами, економиста,
8. Радослав Дурић, дипл. економиста,
9. Светлана Милошевић, пензионер. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.
Скупштина града Београда

Број 112-602/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Прве еко-
номске школе, Београд, ул. Цетињска број 5-7, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Драгица Живковић, дипл. економиста,
2. Марина Маричић, професор српског језика и књижев-

ности,
3. Милица Јелисавац, дипл. правник,
4. Александра Бабић, дипл. инжењер саобраћаја,
5. Лела Мијаиловић-Ресимић, дипл. правник,
6. Микица Вељовић, маркетинг менаџер,
7. Дана Попеску, туристички техничар,
8. Бранка Покорни-Димитријевић, пејзажни архитекта,
9. Гордана Перовић, дипл. економиста. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-603/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, ул. Булевар војводе Бојо-
вића број 2, на време од четири године, почев од 12. јула 
2010. године, и то:

1. Миленка Радовић, дипл. машински инжењер,
2. Мирјана Ковачевић, професор енглеског језика,
3. Ксенија Драгојловић, професор српског језика и књи-

жевности,
4. Сузана Каличанин, математички техничар,
5. Гордана Вијатов, архитектонски техничар,
6. Момчило Илиевски, електротехничар,
7. Жељко Бирманчевић, инжењер,
8. Гордана Тимотић, дизајнер,
9. Дарко Милосављевић, инжењер машинста. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-604/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРВЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Прве београд-
ске гимназије, Београд, ул. Цара Душана број 61, на време 
од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Виолета Лујић, дипл. физичар,
2. Слатка Вучинић, професор руског језика и књижев-

ности,
3. Слободанка Пријић-Миљавец, дипл. хемичар,
4. Драган Миливојчевић, мр агроекономских наука,
5. Милета Пантелић, дипл. правник,
6. Наташа Дамњановић-Николић, мр фармације,
7. Милош Субота, дипл. инжењер,
8. Владан Целебановић, др физичких наука,
9. Драгица Јаћимовић, професор српског. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-605/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПРАВНО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Правно-по-
словне школе, Београд, ул. Светогорска број 48, на време од 
четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Александра Величковић, дипл. математичар,
2. Јелена Павловић-Шошкић, дипл. правник,
3. Драгица Вукелић, дипл. биолог,
4. Милош Живуловић, адвокат,
5. Мирјана Чубровић, дипл. правник,
6. Звонко Стојисављевић, економиста,
7. Александра Димитријевић, дипл. инжењер електро-

технике,
8. Драган Спасојевић, дипл. економиста,
9. Миланка Самуровић, дипл. правник. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-606/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДРВО АРТ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке 
школе „Дрво Арт”, Београд, ул. Цара Душана број 23, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Јово Килибарда, дипл. инжењер прераде дрвета,
2. Анкица Сакач, дипл. инжењер пејзажне архитектуре,
3. Нада Јоцић, дипл. математичар,
4. др sci. мед. Иван Павловић, научни саветник,
5. Горан Јовић, лабораторијски техничар,
6. Милијана Трбојевић, правни техничар,
7. Ирина Бесу, мр стоматологије,
8. Михаило Смиљанић, лекар,
9. Гордана Ђорђевић, средња стручна спрема. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-607/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ТРГОВАЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Трговачке 
школе, Београд, ул. Хиландарска број 1, на време од четири 
године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Мира Стојановић, наставник психологије,
2. Бранка Јочић, наставник српског језика и књижве-

ности,
3. Иван Станковић, наставник енглеског језика,
4. Драгана Лазаревић, дипл. економиста,
5. Јелена Гвозденац, економиста,
6. Зоран Ђурђић, комерцијалиста,
7. Миодраг Вукојичић, дипл. саобраћајни инжењер,
8. Драгољуб Кушић, економиста,
9. Драгана Маринковић, дипл. историчар.

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

Скупштина града Београда
Број 112-608/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МОКРАЊАЦ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Мокрањац”, Београд, ул. Дечанска број 6, на време од че-
тири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Љубица Арсић, професор српског језика,
2. Бранка Балабан, професор солфеђа,
3. Љубица Петровић, професор виолине,
4. Бранислав Ковачевић, др медицине,
5. Ђорђе Сибиновић, др правних наука –адвокат,
6. Иван Пајдић, дипл. правник – новинар,
7. Мирјана Латић, музиколог, професор историје музике,
8. Нада Бошковић, економиста,
9. Драгана Милошевић, дипл. економиста.

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

Скупштина града Београда
Број 112-609/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-
ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке 
школе „Др Војислав Вучковић”, Београд, ул. Кондина број 
6, на време од четири године, почев од 12. јула 2010. годи-
не, и то:

1. Марина Јаковљевић, наставник клавира,
2. Дубравка Банић, наставник солфеђа,
3. Милан Јелић, наставник историје музике,
4. Владан Миљковић, наставник физичког васпитања,
5. Јасмина Латинић, дипл. социолог,
6. Милан Јелић, организатор филмских и тв делатности,
7. Боба Илић, наставник клавира,
8. Драгица Смолчић, банкарски службеник,
9. Биљана Ратковић, дипл. правник. 

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

Скупштина града Београда
Број 112-610/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БА-

ЛЕТСКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Балетске шко-
ле „Лујо Давичо”, Београд, ул. Кнез Милетина број 8, на вре-
ме од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Едита Бошковић, дипл. музичар,
2. Веселинка Блаженовић, дипл. музичар,
3. Марија Цветковић-Костић, балетски играч,
4. Томислав Стојановић, дипл. правник,
5. Мирјана Петровић-Тодоровић, дипл. грађевински ин-

жењер,
6. Зоран Сарић, хемијски техничар,
7. Катарина Симијоновић, дипл. менаџер у култури,
8. Радица Николић, дипл. инжењер агроекономије,
9. Драган Бошковић, Факултет општенародне одбране.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-611/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
јуна 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Пете београд-
ске гимназије, Београд, ул. Илије Гарашанина број 24, на 
време од четири године, почев од 12. јула 2010. године, и то:

1. Ксенија Шћепановић-Пурић, професор немачког језика,
2. Миланка Воркапић-Стојановић, професор филозофије,
3. Дубравка Ераковић, професор математике,
4. Илија Мировић, наставник математике,
5. Мирослав Тодоровић, дипл. правник,
6. Бојан Радовановић, адвокат,
7. Мирела Шушак, апсолвент српског језика,
8. Шимон Ђармати, професор Универзитета,
9. Гордана Продановић-Мандић, средња електротех-

ничка.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-612/10-С, 29. јунa 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Наруџбеницу послати на адресу: ЈП Службени гласник, 11000 Београд, Јована Ристића 1, или на факс: 011/ 30-60-571.
Тел.: 011/36-444-52, 36-310-49, 30-60-359, 30-60-369, e-mail: pretplata@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати у цену.

НАРУЏБЕНИЦА ЗА РОКОВНИКЕ

текући рачун, ПИБ

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)

адреса, телефон, e-mail

назив књиге, количина

СЕРТИ
Ф

И
КАТ ISO

 9001

Неопходни сваком адвокату, судији, тужиоцу...
На квалитетном папиру, у тврдом повезу и врхунској штампи

РОКОВНИЦИ ЗА 2011. ГОДИНУ У ИЗДАЊУ СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА

Роковници садрже неопходне информације, пратеће прописе 
и ажуриране спискове адвоката, односно судских вештака. 

Судско-адвокатски роковник објављујемо у џепном и стан-
дардном формату. Стандардни судско-адвокатски роков-
ник, поред прилога о територијалној и стварној надлежно-
сти судова, садржи и адресар адвоката, судских вештака и 
тумача, као и Закон о судским таксама и Тарифу о награда-
ма и накнадама трошкова за рад адвоката.

У Јавнотужилачком роковнику, поред уобичајених информа-
ција (календар за 2010, 2011. и 2012. годину; о празницима, 
позивним телефонским и поштанским бројевима у Србији; 
о правосудним органима и адвокатским коморама, као и те-
лефонима јавних тужилаштава), налази се и текст Законика 
о кривичном поступку и Закона о јавном тужилаштву.

ИСКОРИСТИТЕ ПРОМОТИВНИ ПОПУСТ ОД 25% 
И ПРЕТПЛАТИТЕ СЕ НА РОКОВНИКЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

• Јавнотужилачки роковник за 2011 – 619,50 РСД

• Судско-адвокатски роковник за 2011.
формат 12 x 17 цм – 457,50 РСД
формат 17 x 24 цм – 619,50 РСД

ПРЕТПЛАТА ТРАЈЕ ОД 30. ЈУНА ДО 30. СЕПТЕМБРА.

Додатне информације на телефоне: 011/ 36-444-52, 36-310-49 и 30-60-359
или e-mail: pretplata@slglasnik.com, www.slglasnik.com

За сваку прилику, у Вашем послу користите роковнике Службеног гласника.

СЕРТИ
Ф

И
КАТ ISO

 900

длежно-
штака и
аграда-

форма-
ницима,
Србији;

као и те-
аконика
у.

ДИНУ

А.

6-310-49 и 30-60-359
m
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Одлука о изменама и допунама Одлуке о услови-
ма и начину постављања привремених објеката на 
јавним површинама у Београду  – – – – – – – – – – –  1

Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката  – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације са-
обраћајнице Нова дунавска од Панчевачког моста 
до пута за Аду Хују, градска општина Палилула – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације 
подручја између улица Браће Јерковић, Кружни 
пут, Кумодрашке и Дарвинове, градска општина 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
Нови кумодрашки колектор, градска општина 
Вождовац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изради плана детаљне регулације прос-
тора између: Батајничког пута, стамбеног насеља и 
комплекса специјалне намене 13. мај, реке Дунав и 
границе Плана детаљне регулације привредне зоне 
Горњи Земун – зоне 3 и 4, градска општина Земун – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу магистрале III топловода од термоелек-
тране Никола Тесла – А до насеља Шљивице, градска 
општина Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја северозападно од улица Земунске и Тошин 
бунар, градска општина Нови Београд  – – – – – – –  6

Одлука о изради плана детаљне регулације при-
вредног парка на локацији северно од петље „Аеро-
дром” на аутопуту М1 Загреб–Београд, градска 
општина Сурчин  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације просторне целине Косанчићев венац, 
блок између улица: Краља Петра I, Косанчићев 
венац и Кнеза Симе Марковића, градска општина 
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације за подручје привредне зоне аутопут у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину  – – – – – – – –  9

План детаљне регулације за саобраћајницу Се-
верна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког 
пута – Сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута – 
М 24.1 до Панчевачког пута – М 1.9)  – – – – – – – –  10

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени 
Статута Јавног предузећа „Хиподром Београд”  – –  32

Решења о именовању чланова школских одбора 
у основним и средњим школама на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  32–89

САДРЖАЈ
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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 3061-706, факс: 3061-688

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа: 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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