
Скупштина града Београда на седници одржаној 9. марта 2012. године, на основу члана 29. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11), члана 2. Уредбе о критеријумима за доноше-
ње акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени галсник РС”, број 80/10) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ

О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа на територији града Београда у којима се 

обавља делатност предшколског васпитања и образовања (у даљем тексту: Мрежа предшколских установа), чији је осни-
вач град Београд.

Члан 2.
У предшколској установи остварује се предшколско васпитање и образовање за децу узраста од шест месеци до поласка 

у школу, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања.
Предшколска установа обавља делатност предшколског васпитања и образовања деце предшколског узраста и делат-

ност којом се обезбеђује исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста, у скла-
ду са законом.

Члан 3.
Делатност предшколског васпитања и образовања остварује се у организацији предшколских установа основаних у 

складу са Мрежом предшколских установа, која је саставни део ове одлуке.

Члан 4.
Делатност предшколског васпитања и образовања обавља се у објектима предшколских установа у седишту предш-

колске установе и објектима ван седишта предшколске установе – издвојеним одељењима, у складу са законом.
Предшколске установе могу, на основу утврђених потреба и интереса деце и родитеља да обављају делатност и у из-

двојеном одељењу у просторима основних школа и другим просторима, који у складу са законом и другим прописима 
испуњавају услове за обављање делатности предшколског васпитања и образовања.

Члан 5.
Промене у броју и просторном распореду предшколских установа обухваћених Мрежом предшколских установа, вр-

шиће се изменом и допуном ове одлуке, сагласно критеријумима које је утврдила Влада Републике Србије.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи дечјих вртића у Београду („Службени лист града Бео-

града”, бр. 12/06 и 42/09).

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
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МРЕЖА

ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6

I „БОШКО БУХА” ПАЛИЛУЛА
 Прерадовићева 2а

1 „Мали Принц” Прерадовићева 2а 1.755 3.380 198
2 „Полетарац” Краљице Марије 46 633 602 100
3 „Невен” Владетина 29 278 330 50
4 „Пионир” Далматинска 45 260 910 50
5 „Бубамара” Прибојска 42а 264 389 50
6 „Бисери” Срнетичка 22 1.388 2.330 275
7 „Звончица” Пана Ђукића 10 1.084 22.389 84
8 „Малецка” Коперникова 16 580 600 48
9 „Снежана” Ђушина 15 217 315 49

10 „Славујак” Пере Ћетковића 37а 2.472 8.059 298

11 „Бошко Буха” – са централном кухињом Стевана Дукића 28 1.430 2.572 222
(3.000 оброка)

12 „Плави чуперак” Диљска 17 1.277 1.516 150
13 „Сунцокрети” Вишњички венац 47 1.730 9.080 272
 14  „Мимоза” Крњача Партизански блок 4 412 1.645 112
15  „Весељко” Котеж Трајка Грковића 1 1.026 1.600 136
16  „Пахуљица” Котеж Славка Колара 1 1.071 1.630 148
17  „Коцкица” Борча Греда 12 Октобра 20 805 2.294 124
18  „Јежурко“Борча III Ратних војних инвалида 43 1.148 1.680 161
19  „Весна” Падинска Скела Инд. насеље 52 573 5.151 87
20  „Ластавица” Падинска Скела бб 1.200 6.736 136
21  „Смешко” Бесни Фок бб 446 658 75
22  „Пролеће” Јабучки Рит бб 373 1.704 50
 23  „Цврчак” Борча I Соње Маринковић 18 757 2.100 124
 24 „Лепушница” Глогоњски рит бб 285 2.617 75
 25 „Биберче” Борча, Ратних војних инвалида 23 90 25
 26
 27

„Снешко” Борча III Ратних војних инвалида 27
„Палчица” Борча Ратних војних инвалида 36

90
90

 25
 24

 28
 29
 30

„Маслачак” Ковилово бб
„Дунавска бајка” Борча ЈНА бб
„Happy kids” Љубе Стојановића 4

76
1.000

50

 2.500
 1.500

 200

 25
 200

 24
 31 ОШ „Иван Милутиновић” Велико село 30 230 20
 32 ОШ „Иван Милутиновић” Сланци 20 280  20
 33 ОШ „Старина Новак” Кнез Данилова 33 50 200 26
 34 ОШ „Јован Цвијић” Прибојска 42 40 280 25
 35
 36
 37

ОШ „Олга Петров” Врбовски 
ОШ „Др Арчибалд Рајс” Патриса Лумумбе 5 
„Овча” Овча 

 40
 40
 48

 230
 200
 150

 25
 78
 52

 II „ВРАЧАР” ВРАЧАР Бјелановићева 2 са 
централном кухињом 1.826 2.000 (7.000 оброка)

 1 „Мића и Аћим” В. Драгомира 11 1.800 3.378 240
 2 „Луња” Метохијска 42 1.800 1.200 190
 3 „Бисер” Светозара Марковића 14 1.972 555 240
 4 „Гуливер” Младе Босне 5 595 1.117 100
 5 „Нада Пурић” Крунска 68 677 341 111
 6 „Лепа Витас” Хаџи Милентијева 35 576 398 96
 7 „Каспер” Десанке Максимовић 17 141 96
 8 „Палчић” Вукице Митровић 10 184 162 48
 9 „Звончић” Симе Игуманова 16 206 90 48

 10 „Чаролије” Кумановска 11 314 388 65
 11 „Свети Сава” Авалска 8 356 96

 12 „Бубамара” ОШ „Синиша Николајевић” ,
Тимочка 24 169 60

 13 „Фића” ОШ „Краљ Петар II” Марулићева 8 389 104
 14 „Маза” Петроградска 3 200 80 45

III  „ДЕЧЈИ ДАНИ” СТАРИ ГРАД Господар 
Јевремова 18-20

1 „Лептирић”- са централном кухињом 
Господар Јевремова 18 1.543 900 177
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Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6
(2.000 оброка)

2 „Беби сервис” Змаја од ноћаја 13 80 250
3 „Вила” Господар Јевремова 20 360 900 74
4 „Скадарлија” Џорџа Вашингтона 23 3.240 6.330 528
5 „Звончић” Панчићева 22 2.062 2.524 336
6 „Липа” Солунска 19 1.827 1.000 240
7 „Дунавско обданиште” Цара Душана 1 712 400 120
8 „Мрвица” Копитарева Градина 2 663 75 110
9 „Мајски Цвет” Васина 7-9 1.650 288

10 „Теразије” Краља Милана 4 190 72
11 „Дамбо” Кнез Милетина 8 558 350 100
12
13

„Лола” Француска 32
„Дечји клуб” Француска 32

 332
 300

 72
 99

IV  „Др СИМА МИЛОШЕВИЋ” ЗЕМУН
Радича Петровића 26

1 „Чаролија” са централном кухињом
Радича Петровића 26 2.117 6.129 264

(1.500 оброка)
2 „Зврк” Словенска 4 677 1.284 144
3 „Камичак” Славише Вајнера бб 713 2.678 168

4 „Земунски бисер” са централном кухињом 
Драгана Ракића 39 1.442 5.064 192

(1.500 оброка)
5 „Рода” Угриновци Београдска 20 483 1.016 96
6 „Мали Принц” Карловачка 27 423 1.016 96

7 „Пачја школа” Галеника 1, 
Михајла Вукше 2а 1.705 1.362 156

8 „Веверица” Галеника 2, 
Сестара Страјин 50 1.292 3.711 132

9 „Електронска индустрија”,
Батајнички друм 23 2.140 7.860 312

10 „Бубамара” са централном кухињом
Земун поље Браће Крњешевац 6 1.393 3.016 288

(1.500 оброка)
11 „Бубамара” Душана Маџарчића 5 1.217 5.508 90

12 „Чворак” Батајница,
Далматинске загоре 92 1.170 2.575 195

13 „Пчелица Маја” Новоградска 17 396 1.500 120
14 „Вила звончица” 22. октобра 49 131 355 72
15 „Златни бор” Златиборска 46 1.349 2.050 144
16 „Флора” Калварија Ђорђа Пантелића бб 313 1.700 120
17 „Искрица” Железничка 2 286 855 72

18 Дечји креативни центар „АБАФИ“,
Светозара Милетића 18 187 399 72

19 „Врапче” Београдска 3-5 280 96
20 „Цврчак” Вртларска 23 157 48
21 „Алиса” Старца Вујадина 7 122 48
22 „Пепељуга” Цара Душана 123 293 730  96
23 „Маца” Насеље 13. мај 97 24
24 „Бубице” Официрска колонија 10 104 24
25 „Палчић” Новоградска 63  246 294 60
26 „Први корак” Џорџа Вашингтона 5 244 318 60
27 „Колибри” Цара Душана 87 95 26

28 
29

„Милица” Добановачки пут 58
„Петар Пан” ,
Пуковника Миленка Павловића 136 б

1.975
1.284

4.175
1.100

256
157

30
31 
32
33 
34
35

„Мала Сирена” Кеј ослобођења бб
„Мрвица” Шилерова 87
ОШ „Сутјеска” Задругарска 1
ОШ „Бранко Радичевић” Батајница
ОШ „Бошко Палковљевић Пинки”Батајница
ОШ „Бранко Пешић” Земун

479
142

62
60
60
30

7.820

88
60
25
50
24
50

V  „СУРЧИН” СУРЧИН
Братства и јединства 2

1 „Дуга” Сурчин Братства и јединства 2 1.293 1.370 216
2 „Ластавица” Јаково Бољевачка 2 480 300 96
3 „Патуљак” Добановци Земунска 20 1.451 2.400 285
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Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6

4
5
6 
7 
8

„Бамби” Бечмен 11. октобра 36
ОШ „22. Октобар” Сурчин, 
Маршала Тита бб
ОШ „Бранко Радичевић” Бољевци,
Браће Кокар 5
ОШ „Бранко Радичевић” Прогар,
М. Пуцаревића 1.
ОШ „Душан Вукасовић Диоген” 
Петровчић, Душана Вукасовића 5.

280
30
25
25
25

520

114
65
37

9

13

VI „ЗВЕЗДАРА” ЗВЕЗДАРА
Суботичка 2

1 „Дуга” Суботичка 22 1.235 1.360 205
2 „Чигра” Устаничка 194а 2.278 1.651 380
3 „Дечји Луг” Павла Васића 2а 1.522 9.150 254
4 „Сунчица” Војводе Богдана 1  550 980 91
5 „Цврчак” Захумска 23 117 20
6 „Драгуљче” Ђурићева 3 927 1.768 138
7 „Звездара” Чингријина 1а 664 110
8 „Жубор” В. Косановића 43 904 620 150
9 „Весељко” В. Косановића 7 224 1.250 33

 10 „Колибри” 10 Авијатичара 2а 1.066 1.358 177
 11 „Кошута” Благајска 4 1.066 1.358 177
 12 „Маслачак” Петраркина 3 967 2.228 161
 13 „Лане” Ариљска бб 718 1.334 120
 14 „Зека” Византијска 57 390 580 65
 15 „Сунце” 16 октобра 8 1.869 7.750 311
 16 „Зора” П.Срећковића 10 са 396 850 66
 централном кухињом 2.931 6.578 (6.000 оброка)

 17 „Звездани гај” В. Дугошевића 48 3.700 17.428 140
 18 „Наша Бајка” Поп Стојанова 7 498 267 83
 19 „Мали Маслачак” Петраркина 4-12 163 27
 20 „Плави Чуперак” В. Ковача 3а 698 509 116
 21 „Маштарије” Прешевска 61 а 799 470 133
 22 „Славуј” Ч. Мијатовића 6 289 84 48
 23 „Звездица” Пупинова 4 2090 4.415  300

 24 ОШ „Владислав Петковић ДИС” 
В. М. Луг Р. Љумовића 20  70  25

 25
 26

„Звончица” Љубише Миодраговића 5
„Бубамара” М Селимовића 11

 2.487
 2.300

 2.200
 1.650

 415
 383

 27
 28
VII

 

 „11. АПРИЛ” НОВИ БЕОГРАД
Народних хероја 12 а

В. М. Луг Веселина Чајкановића
„Лавић” Сопоћанска 3

 1.890
 336

 1.200
 500

 316
 56

1 „Невен” - са централном кухињом
Народних хероја 12а 1.062 4.058 72

(1.000 оброка)
2 „Бамби” Земунска 3б  1.163  2.315  126
3 „Исток” Јурија Гагарина 168  1.640 4.630 240
4 „Звончићи „ Јурија Гагарина 215 1.926 6.820 288

5 „Ластавица” Булевар Милутина
Миланковића 186 956 3.220 144

6 „Лане” Булевар Арсенија 
Чарнојевића 143а 1.105 4.060 144

7 „Бисер” Омладинских бригада 106 2.840 9.100 300

8 „Срна” - са централном кухињом 
Омладинских бригада 136 2.474 7.480 288

(1.200 оброка)

9 „Весна” - са централном кухињом 
Булевар др Зорана Ђинђића 42 1.024 2.495 108

(1.500 оброка)
10 „Зека” Булевар др Зорана Ђинђића 55 1.030 2.097 144
11 „Пчелица” Пролетерске солидарности 75 1.629 2.979 192
12 „Лептирић” Милентија Поповића 34 1.626 2.979 240
13 „Чуперак” Булевар Михајла Пупина 45 664 1.963 108

14 „Славуј” - са централном кухињом 
Булевар Уметности 31 1.740 5.567 264

(1.500 оброка)
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Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6
 15 „Чигра” Булевар уметности 25 1.069 3.853 168
16 „Маја” Грамшијева 2а 2.240 8.350 264
17 „Сунцокрет” Палмира Тољатија” 26а 751 5.190 120
18 „Изворчић” Булевар Михајла Пупина 175 1.130 2.157 156
19 „Петлић” Студентска 2 780 4.117 144
20 „Полетарац” Народних хероја 19а 1.100 2.565 144
21 „Љубичица” Војвођанска 72 200 239 48
22 „Балончићи” Ледине Румска 2 241 1.735 48
23 „Сунце” Нехруова 126 1.350 10.840 168

24 „Наша радост”, 
Булевар др Зорана Ђинђића 114 1.130 2.162 216

25 „Шећерко” Париске комуне 33а 402 3.707 96
26 „Маслачак” Отона Жупанчића 39 203 2.887 48
27 „Бајка” Тошин бунар 134 203 4.893 48
28 „Срећко” Париске комуне 31-33 452 56

29 „Врабац” Бежанијска коса, 
Данила Лекића Шпанца 2 2.115 4.248 210

30 „Шврћа” Јурија Гагарина 152 78 32
31 „Шврћа” Јурија Гагарина 160 108 29
32 „Шврћа” Јурија Гагарина 170 78 25
33 „Шврћа” Јурија Гагарина 178 108 29
34 „Шврћа” Гандијева 49  68 28
35 „Чаролија” Булевар др Зорана Ђинђића 123  506 96
36 „Ђурђевак” Јурија Гагарина 221  186 48

VIII
„ РАКОВИЦА” РАКОВИЦА
 Славољуба Вуксановића 22  

1 „Изворчић” Славољуба Вуксановића 22 2.518 6.050 300
2 „Лабудић” Гочка 59 2.786 6.437 348
3 „Петлић” Омладинско шеталиште 3 1.164 2.617 180
4 „Канаринац” Ивана Мичурина 27 706 2.600 168
5 „Хајди” С.Пауновића 45а 1.034 6.017 180
6 „Душко Радовић” Видиковачки венац 73а 2.794 8.500 348
7 „Долорес” Милице Српкиње 32 1.165 1.000 168
8 „Сретен Младеновић” Вукасовићева 1а 392 1.932 120
9 „Димитрије Котуровић” Миливоја Петровића 2 344 1.924 96

10 „Депаданс” Ул. Старца Милије 1 83 24
11 „Пионирски град” Кнеза Вишеслава 27 638 3.000 168
12 „Језерце” Ресник Едварда Грига 18а 2.200 9.287 312
13 „Језерце 2” Ресник Зелењак 7 80 172 40
14 „Школица” Ресник Јосипа Теларевића 1 298 1500 90
15 „Орашчић” Видиковачки венац 79 1530 500 240
16
17
18

„Изворчић 2” Славољуба Вуксановића 1-7
„Кућица” Раковачки пут бб
„Чаробна шума” Мишка Крањца 12б

93
40

275

26
15
40

 IX „САВСКИ ВЕНАЦ” САВСКИ ВЕНАЦ
 Топчидерски венац 1

1 „Света Петка „ Топчидерски венац 1 1.743 4.200 198
2 „Царица Милица” Милана Тепића 16 819 3.200 198
3 „Краљица Јелена Анжујска „ Вишеградска 27 981 2.600 168
4 „Краљ Петар Први „Владете Ковачевића 1 1.180 2.800 156
5 „Краљица Марија” Милоша Поцерца 6 1.123 163
6 „Пчелица” са централном кухињом Сењачка 46 1.361 2.200 147

(2.000 оброка)
7 „Грофица Олга” Ужичка 18 840 2.300 80
8 „Анђелак” Бирчанинова 18а 921 2.600 168
9 „Принцеза Оливера” Гаврила Принципа 65 426 2.100 96

10 „Дуга” Љутице Богдана 2 440 96
11 „Венчић” Љутице Богдана 46 363 1.500 72

X
„ ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ” ВОЖДОВАЦ Саве 
Шумановића 1

 1
„Чика Јова Змај” - са централном 
кухињом, 
Саве Шумановића 1

2.296 1.890 297
(2.000 оброка)



Број 8 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 9. март 2012.

Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6
2 „1.001 радост” Струмичка 88а 1580 1927 248
 3 „Шећерко” Н.Х. В.Томановића 25 1.137 3.190 198
 4 „Брезе” Н.Х .М. Умљеновића 9 988 964 111
 5 „Сестре Букумировић” Игњата Јоба 69 1843 11.930 272

 6 „Дизниленд” са централном кухињом 
Адмирала Вуковића 5 917 2.705 161

(2.000 оброка)
 7 „Невен” Кумодраж Мајска 9 1.522 5.647 210
 8 „Љоља” Црнотравска 11в 964 3.235 148
 9 „Цицибан „ Струмичка 63 433 806 100

 10 „Наша деца” Пиротска 17 482 2.972 125
11 „Бисери „ Љермонтова 9 822 2.208 150
12 „Чика Андра” Заплањска 16 947 3.400 200
13 „Плави Чуперак” Драгице Кончар 8а 880 3.600 150
14 „Мила Јефтовић” Данијелова 24 411 1.627 125
15 „Пинокио” Богдана Поповића бб 391 1.810 100
16 „Петар Пан” Јове Илића 144а 353 1.437 75
17 „Жикица Јовановић” Војводе Степе 195 180 75

18 „Радосно детињство” Рипањ, 
Пут за колонију 57 160 609 62

19 „Ненад Парента” Генерала Ханриса 31 231 250 50
20 „Вивак” Пиносава Булевар ЈНА 18 203 3.200 37
21 „Дечја радост” Браће Ковач 74 550 48
22 „Ђулићи I „ Пашманска 16 249 522 48
23 „Зрнце” Браће Јерковића 163 59 12
24 „Љиљан” Лесковачка 4 329 502 60
25 МЗ „Зуце” Зуце 14.нова 1а 33 15
26 „Колибри” Рипањ Ерчанска 1 130 48

 27 „Васа Чарапић” Бели поток, 
Васе Чарапића 53 360 50

28
29

30
31
32
33
34
35

ОШ „Јајинци” Илије Петровића 12
ОШ „Вук Караџић” Прњавор,
Крагујевачки пут бб
ОШ „Вук Караџић” Брђани Брђанска 185
ОШ „Васа Чарапић” Бели поток Авалска 48
ОШ „Васа Чарапић” Пиносава „3.нова”57
ОШ „Карађорђе” Јове Илића 2
ОШ „Филип Филиповић” Б. ослобођења 317
ОШ „Бранислав Нушић” Заплањска 45

80
54

54
60
50
40
65
27

70
13

40
22
10
32
23
37

36
37
38

ОШ „Змај Јова Јовановић” Мештровићева 19
ОШ „Ђура Даничић” Мештровићева 19а
ОШ „Бора Станковић” Паунова 19а

90
63
55

45
22
39

 XI  „ЧУКАРИЦА” ЧУКАРИЦА 
Пожешка 28

1 „Свети Сава” Пожешка 28 2.160 8.258 300
2 „Радосно детињство” Б. Марковића 27 2.277 3.858 324
3 „Невен” са централном кухињом 1.469 2.210 161

Пожешка 168 (1.200 оброка)

4 „Сањалица” са централном кухињом
Јабланичка 20 3.600 12.000

468
(800

оброка)
5 „Дечји гај” Платана 8 3.170 5.500 300
6 „Сунце” Р. Ракоњца 4а 2.014 2.921 264
7 „Весељко” Авалска 17 4.219 7.100 384
8 „Цврчак” Умка 13. октобра 33-35 1.020 7.300 132
9 „Рода” Београдског батаљона 9а 334 1.372 120

10 „Жирић” Кнеза Вишеслава 72 320 2.000 120
11 „Кошута” Д. Аврамовића 17 725 7.000 144
12 „Горица” Сремчица Томаса Едисона 1 2.569 15.087 325
13 „Плави чуперак” Свете Милутиновића 21 300 3.000 72
14 „Дуга” Младена Митрића 5 105 25

15
16
17
18
19
20

„Царић” са централном кухињом
Младена Митрића 1
„Бајка” Требевићка 28
„Плава Птица” Видиковачки венац 42
„Остружница” Карађорђева 14
„Бубамара” 13. септембра 27
Вила „Викторовић” Пожешка 28

2.260
2.007
1.743

250
130

94

12.000

14.330
4.000

500
1.800

270
(1.200 оброка)

270
240

50
50
25



9. март 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 8 – 7

Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6
21 ОШ „Ђорђе Крстић” Живка Настића Бабе 12 55 66

 22 ОШ „Бранко Радичевић” В. Моштаница, 
10. октобра 10 53 50

 23 МЗ „Жарково” Михајла Валтровића 36 32 25
 24 „Дечји клуб” Илије Стојадиновића 87/3 178 50

 XII „ЈЕЛИЦА ОБРАДОВИЋ” МЛАДЕНОВАЦ
Вука Караџића 77

 1 „Дуга” Вука Караџића 77 2.167 4.000 270
 2 „Брезе” Краља Петра I 370 912 8.300 120
 3 „Сунце” С. Павловића бб 1.466 8.000 150
 4
 5

„Плави чуперак” Ковачевац 82. нова 8
„Звездица” Славка Манојловића 63

853
800

400
1.500

100
156

 6 ОШ „К. Ђукић” Кораћица 80 28
 7 ОШ „К. Ђукић” Марковац 40 28
 8 ОШ „К. Ђукић” Пружатовац 50 28
 9 ОШ „К. Ђукић” Велика Иванча 105 28

 10 ОШ „К. Ђукић” Међулужје 50 28
11 ОШ „Б. Симић” Велика Крсна 192 56
12 ОШ „Свети Сава” село Младеновац 90 28
13 ОШ „Свети Сава” Границе 46 28
14 ОШ „Б. Лазић” Влашка 80 56
15 ОШ „Б. Лазић” Сенаја 32 28
16 ОШ „Б. Лазић” Амерић 40 28
17 ОШ „М.Живојиновић” Шепшин 108 28
18
19

ОШ „М. Живојиновић” Дубона
ОШ „М.Живојиновић” Рајковац

50
72

28
26

20 ОШ „М.Милошевић” Јагњило 151 56
21 ОШ „М.Милошевић” Рабровац 55 28

XIII  „ЛАНЕ” ГРОЦКА Хајдук Вељка 31
1 „Лане” Гроцка, Хајдук Вељка 31 1.095 2.654 145
2 „Лане” Врчин, Облаковска бб 951 2.500 120
3 „Лане” Калуђерица, Краља Петра I бб 944 3.000 195
4
5
6
7

„Лане” Винча, Змај Јовина 3
„Весељко” Калуђерица Краља Петра I 9а
Звездица” Лештане Маршала Тита 93А
„Пударци” Пударци Народних хероја12

1.650
3.000

364
42

2.400
3.000

666

170
280

90
21

8
9

ОШ „Дражањ” Дражањ 
ОШ „Никола Тесла” Винча

50
90

34
49

10 ОШ „Никола Тесла” Ритопек 20 18
 11 ОШ „Никола Тесла” Болеч 60 36
 12 ОШ „М.Стојковић” Умчари 50 31
13
14

ОШ „М.Стојковић” Камен до 
ОШ „М. Стојковић” Живковац

40
21

17
18

15 ОШ „Илија Гарашанин” Брестовик 40 21
16 ОШ „Илија Гарашанин” Гроцка 50 20
17 ОШ „Илија Гарашанин” Заклопача 50 29
18 ОШ „Иво Лола Рибар” Бегаљица 48 40

XIV „НАША РАДОСТ” СОПОТ 
Кнеза Милоша 8

1 „Шврћа” Сопот Кнеза Милоша 8 1.117 22 206
2 Лептирић” Раља Вука Караџића 4 1.221 19 158

3 „Весело детињство” М. Иванча 
Трг. Брат.и јединства бб 568 11 60

4 МЗ „Дучина” Дучина 30 25
5 МЗ „Рогача” Рогача  60 20 20
6 МЗ „Мали Пожаревац” Мали Пожаревац 25 20
 7 ОШ „Ј.Миловановић” Ђуринци 40 30
8 „Ј.Миловановић” Неменикуће 30 20
9

10
„М. Мића Марковић” Поповић
 ОШ „Цана Марјановић” Стојник

30
25

20
10

 XV
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ”
ОБРЕНОВАЦ
 Вука Караџића 92

 1 „Цицибан” Вука Караџића 92 916 3.181 132
 2 „Зека” И.Штагљара 3 1.115 3.808 144
 3 „Колибри” Барич Радничка 3 769 4.612 120



Број 8 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 9. март 2012.

Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6
 4 „Весељко” Ђачког батаљона 36 а 1.439 4.437 168
 5
 6

„Невена” Краља Милутина 1 
„Цврчак” Вука Караџића 56

1.568
430 

6.379
300

216
200

 7
 8

ОШ „Грабовац” Грабовац 
ОШ „Грабовац” Доњи крај

80
40

30
25

 9 ОШ „Грабовац” Дрен 45 30
10 ОШ „Грабовац” Љубинић 75 30
11 ОШ „Живојин Перић” Стублине 80 25
12 ОШ „Јован Јовановић Змај” Звечка 55 25
13 ОШ „Посавски партизани” Забрежје 45 30
14 ОШ „Дражевац” Пољане 55 30
15 ОШ „Дражевац” Баљевац 45 25
16 ОШ „Дражевац” Дражевац 55 30
17 ОШ „Дражевац”, Јасенак 45 30
18 ОШ „Дражевац” Конатице 45 30
19 ОШ „Никола Тесла” Ратари 45 30
20 ОШ „Грабовац” Вукићевица 45 30
21 ОШ „Живојин Перић” Трстеница 45 30
22 ОШ „Никола Тесла” Ушће 45 30
23
24

МЗ „Скела” Скела
МЗ „Пироман” Пироман

80
39 300 30

25

XVI „ПОЛЕТАРАЦ” БАРАЈЕВО
Светосавска 83

1 „Полетарац” Барајево Светосавска 83 513 2000 90

 2 „Слончићи” са централном кухињом 
Светосавска 83 500 250 80

(2.000 оброка)
 3 „Звончићи” Барајево Светосавска 56 310 400 100
 4 МЗ „Баћевац” Баћевац 32 16
 5 МЗ „Мељак” Мељак 30 15
 6 „Јагодица” Вранић Трг палих бораца 1  265 120 115
 7 ОШ „К.С.Марковић” Арнајево 30 15
 8 ОШ „К.С.Марковић” Глумчево брдо  30 15
 9 ОШ „К.С.Марковић” Гунцати 30 15
10 ОШ „К.С.Марковић” Велики борак 42 21
11 ОШ „К.С.Марковић” Средњи крај 24 12
12
13
14
15

ОШ „К.С.Марковић” Рожанци
ОШ „К.С.Марковић” Равни гај
ОШ „К.С.Марковић” Манић
ДЗ Бељина

30
22
24
40

15
11
12
20

 XVII „РАКИЛА КОТАРОВ ВУКА” ЛАЗАРЕВАЦ
Даре Ранџић 1  

1 „Детињство” Даре Ранџић 1 1.033 2.503 180
2
3

 
4

„Дечје царство” Дула Караклајића 31а
„Бубамара” са централном кухињом 
Доситеја Обрадовића 4/1
„Анастасија” Светог Димитрија 22

2.296
753

130

16.336
3.000

500

324
96

(2.000 оброка)
44

5 „Пчелице” Ђ. Ковачевића 23 62 24
6 „Лептирић” Орешац Вељка Влаховића 42 102 24
7 „Степојевац” Степојевац 97 24
 8 „Рудовци” Рудовци 97 24
 9 „Вреоци” Вреоци 90 24
10 „Дудовица” Дудовица 90 24
11 „Брајковац” Брајковац 70 24
12 „Велики Црљени „ Велики Црљени 70 24
13 „Чибутковица” Чибутковица 132 25
14 „Барошевац” Барошевац 70 20
15 „Соколово” Соколово 64 22
16
17
18
19
20

„Зеоке” Зеоке
„Анђелчићи”, Душан Петровић Шане бб
„Маслачак”, МЗ Шопић
„Сунцокрет”, Велики Црљени
„Крцко”, Рудовци

130
63

350
200
200

420
350
350

28
28

140
52
41

21 ОШ „Дуле Караклајић” Петка 98 28
22 ОШ „Михајло Младеновић-Сеља” Жупањац 90 28
 23 ОШ „Слободан Пенезић Крцун” Јунковац 56  22



9. март 2012. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 8 – 9

Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Објекти у којима се обавља делатност

Капацитет
Површина 

објекта
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађевински 
капацитет
број кор.

1 2 3 4 5 6
24 ОШ „Слободан Пенезић Крцун” Араповац 56 18
25 ОШ „Слободан Пенезић Крцун” Миросаљци 64 24
26 ОШ „Диша Ђурђевић” Медошевац 80 18
27 ОШ „Вук Караџић”, Врбовно 56 20
28 ОШ „Вук Караџић”, К. Лесковац 56 20
29 ОШ „Дуле Караклајић”, Лазаревац 75 56
30 ОШ „Кнез Лазар”, Лазаревац 72 56
31
32
33

ОШ „Вока Савић”, Дрен
МЗ „Трбушница”
МЗ „Бистрица”

56
95
81

200
958

20
25

9

Прилог 1

МРЕЖА
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Ред. 
број Назив и седиште предшколске установе Број објеката

Капацитет

Површина објеката
m2

Површина 
компл. 

двор. m2

Грађе-
вински капацитет 

број кор.
1 2 3 4 5 6

1 „Бошко Буха” Палилула, Прерадовићева 2а 37 23.128 86.057 3.643
2 „Врачар” Врачар, Бјелановићева 2 14 11.205 9.709 1.539
3 „Дечји дани” Стари град, Господар Јевремова 18–20 13 13.517 12.479 2.266
4 „Др. Сима Милошевић” Земун, Радича Петровића 26 35 23.164 62.515 3.925
5 „Сурчин” Сурчин, Братства и јединства 2 8 3.609 4.590 835
6 „Звездара” звездара, Суботичка 2 28 33.144 67.538 4.500
7 „11. април” Нови Београд, Народних хероја 12а 36 35.377 116.706  4.879
8 „Ракопвица” Раковица, Славољуба Вукановића 22 18 18.140 51.536 2.863
9 „Савски венац” Савски венац, Топчидерски венац 1 11 10.197 23.500 1.542
10 „Чика Јова Змај” Вождовац, Саве Шумановића 1 38 19.088 54.431 3.528
11 „Чукарица” Чукарица, Пожешка28 24 31.084 10.236 4.235
12 „Јелица Обрадовић” Младеновац, Вука Караџића 77 21 7.439 22.200 1.326
13 „Лане” Гроцка, Хајдук Вељка 31 18 8.565 14.220 1.334
14 „Наша Радост” Сопот, Кнеза Милоша 8 10 3.146 72 589
15 „Перка Вићентијевић” Обреновац, Вука Караџића 92 24 7.201 23.017 1.495
16 „Полетарац” Барајево, Светосавска 83 15 1.922 2.770 552
17 „Ракила Котаров Вука” Лазаревац, Даре Ранџић 1 33 7.034 24.617 1.536

УКУПНО: 383 256.960 686.193 40.767

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 160. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09 и 52/11) и члана 31. тачка 7. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИРАЊУ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ 
НАСТАВЕ АНГАЖОВАНИХ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛО-
ВА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ УЧЕНИКА III И IV 

РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се финансирање наставника раз-

редне наставе (у даљем тексту: наставник) ангажованих за 
обављање послова у продуженом боравку ученика III и IV 
разреда основних школа, чији је оснивач Република Србија 
или град Београд, а које имају седиште на територији града 

Београда (у даљем тексту: школе), и које испуњавају пропи-
сане услове, осим основних музичких, основних балетских, 
основних школа за образовање одраслих и основних школа 
за образовање ученика са сметњама у развоју.

Средства за финансирање ангажованих наставника 
обезбеђују се у буџету града Београда.

Члан 2.
Образовно-васпитни рад у продуженом боравку обавља 

наставник који испуњава прописане услове за извођење об-
разовно-васпитног рада у разредној настави.

Члан 3.
За обављање послова у продуженом боравку финанси-

раће се ангажовани наставници који се налазе на евиден-
цији Националне службе за запошљавање односно нас-
тавници који су по било ком основу били ангажовани у 
школи, на пословима продуженог боравка или неким дру-
гим пословима, и испуњавају прописане услове.



Број 8 – 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 9. март 2012.

Члан 4.
Организациона јединица Градске управе града Београда 

надлежна за образовање (у даљем тексту: надлежна органи-
зациона јединица), према евиденцији коју је доставила На-
ционална служба за запошљавање, упућује наставнике на 
разговор у школу.

Члан 5.
Избор наставника за обављање послова у продуженом 

боравку ученика III и IV разреда, чије ангажовање финан-
сира град Београд, врши директор школе.

За обављање послова из става 1. овог члана школа 
закључује уговор са ангажованим наставником.

Члан 6.
Директор школе сваког месеца доставља надлежној ор-

ганизационој јединици податке о ангажованим наставни-
цима.

Члан 7.
Надлежна организациона јединица, на основу акта који 

ће донети градоначелник, преноси финансијска средства 
школама које су у складу са овом одлуком ангажовале на-
ставнике продуженог боравка.

Школа је обавезна да финансијска средства троши на-
менски, у складу са ставом 1. овог члана и да на захтев на-
длежне организационе јединице достави доказ о преносу 
средстава на рачун ангажованог наставника.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-194/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу чл. 111. и 209. Закона о социјалној 
заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и члану 25. 
став 1. тачка 22. и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОМОЋИ ПЕНЗИОНЕРИМА БЕО-

ГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се финансијска помоћ пензионе-

рима са пребивалиштем на територији града Београда.

Члан 2.
Финансијска помоћ обезбеђује се пензионеру чија пен-

зија не прелази износ од 35% просечне зараде по запосле-
ном без пореза и доприноса у граду Београду у месецу за 
који је познат податак о просечној заради.

Износ финансијске помоћи утврђује градоначелник 
својим актом.

Износ из става 2. овог члана исплаћује се четири пута 
годишње и то последњег месеца у кварталу (март, јуни, сеп-
тембар, децембар).

Члан 3.
Исплата финансијске помоћи врши се на основу подата-

ка које Републички фонд за пензијско и инвалидско осигу-
рање – Филијала за град Београд доставља организационој 
јединици Градске управе надлежној за послове социјалне 
заштите, по закљученом споразуму између града Београда и 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање – 
Филијала за град Београд.

Подаци из става 1. овог члана достављају се најкасније 
до 15-ог у месецу у коме се врши исплата, закључно са 
стањем на дан последњег дана у месецу који претходи ме-
сецу исплате.

Члан 4.
Исплата финансијске помоћи врши се непосредно пен-

зионеру на адреси на којој има пријављено пребивалиште.

Члан 5.
Исплата финансијске помоћи уређује се уговором о по-

словној сарадњи између града Београда и правних субјеката 
који су регистровани за обављање делатности банкарских и 
поштанских услуга.

Члан 6.
Средства за исплату финансијске помоћи обезбеђују се у 

буџету града Београда.

Члан 7.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организацио-

на јединица Градске управе надлежна за послове социјалне 
заштите.

Члан 8.
Акт из члана 2. став 2. ове одлуке донеће градоначелник 

у року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Споразум из члана 3. став 1. ове одлуке закључиће се у 

року од седам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-180/12-С, 9. март 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 11. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О НАГРАДИ ГРАДА БЕОГРАДА „ПОЛИЦАЈАЦ МЕСЕЦА”

Члан 1.
Овом одлуком установљава се награда „Полицајац ме-

сеца” за остварене надпросечне резултате из области суз-
бијања криминалитета и за истицање у извршавању посло-
ва и задатака у области јавне безбедности.

Награда се додељује сваког месеца.
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Члан 2.
Награда се додељује појединцу, раднику Министарства 

унутрашњих послова – Дирекције полиције – Полицијске 
управе за град Београд (у даљем тексту „Полицијска управа 
за град Београд”).

Члан 3.
 Награда се додељује на основу образложеног предлога 

Полицијске управе за град Београд и документације којом 
се доказују услови за доделу награде.

Награда се додељује у новачном износу, а утврђује се ме-
сечно у висини просечне нето зараде по запосленом оства-
рене на нивоу Републике Србије за месец за који се награда 
додељује.

Члан 4.
Награда се може доделити истом лицу само једанпут у 

току календарске године.
Члан 5.

Одлуку о додељивању награде доноси градоначелник 
града Београда.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-177/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 6. став 1. тачка 5. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06 и 47/11), члана 77. став 5. и члана 78. став 4. За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
47/03 и 34/06), а у вези са чланом 89. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Члан 1.

У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског 
земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 37/04, 
07/05, 19/07, 40/07, 53/08, 60/09, 45/10, исправка-02/11 и 
54/11), у члану 7. став 2. у групи 5 – заштићене делатности, 
у подгрупи (Б), после шифре: „96.03” ставља се запета и 
додају речи: „као и органи и организације града Београда 
и градских општина, месне заједнице и други корисници 
грађевинског земљишта који обављају послове из надлеж-
ности града Београда и градских општина”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 418-198/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу чл. 110, 111, 120 и 209. Закона о 
социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и 
члану 25. став 1. тачка 22. и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУ-

ГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите 

(„Службени лист града Београда”, број 55/11) у члану 17. 
иза речи „персоналне асистенције су” додају се речи „деца 
и млади и”.

Члан 2.
У члану 18. став 2. мења се и гласи: „Ближе услове и кри-

теријуме за остваривање услуге персоналне асистенције 
утврђује организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове социјалне заштите.”

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-181/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 9. став 4. Закона о финан-
сијској подршци породици са децом („Службени гласник 
РС”, бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 31. тачка 7. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НА-
ЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ 
ТРОШКОВА БОРАВКА УЧЕНИКА НА РЕКРЕАТИВНОЈ 

НАСТАВИ И ТРОШКОВА ЕКСКУРЗИЈЕ

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину остваривања права на 

регресирање трошкова боравка ученика на рекреативној 
настави и трошкова екскурзије („Службени лист града Бео-
града”, број 27/2011), назив одлуке мења се и гласи:

„Одлука о праву на регресирање трошкова наставе у 
природи и трошкова екскурзије”

„У чл. 7, 8. и 10. речи „рекреативна настава” у одређеном 
падежу замењује се речима „настава у природи” у одгова-
рајућем падежу”.

Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком уређују се услови и начин остваривања 

права на регресирање трошкова наставе у природи, за уче-
нике од првог до четвртог раздреда основне школе, и права 
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на регресирање трошкова екскурзије за ученике од петог до 
осмог разреда основне школе и за ученике завршних разре-
да средње школе”.

„Права из става 1. овог члана могу се остварити за уче-
ника који похађа школу која се налази у мрежи основних 
школа у Београду, односно у мрежи средњих школа у Репу-
блици Србији за град Београд (у даљем тексту: школа).”

Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
„Права из члана 1. ове одлуке може остварити родитељ 

који сам врши родитељско право, усвојитељ, старатељ и 
хранитељ (у даљем тексту: корисник права) под условом:

– да је држављанин Републике Србије,
– да само он са дететом живи у домаћинству,
– да просечни износ укупних месечних нето прихода 

домаћинства остварених у претходна три месеца у односу 
на месец у коме се подноси захтев, не прелази последњи по-
знати износ просечне нето зараде остварене по запосленом 
у Републици Србији.

Члан 4.
Члан 3. мења се и гласи:
„Корисник права у смислу ове одлуке сам врши роди-

тељско право:
– када је други родитељ непознат, или је умро, или је 

потпуно лишен родитељског права односно пословне спо-
собности,

– када само он живи са дететом, а суд још није донео од-
луку о вршењу родитељског права,

– на основу одлуке суда када родитељи не воде зајед-
нички живот, а нису закључили споразум о вршењу роди-
тељског права,

– на основу одлуке суда када родитељи не воде заједнич-
ки живот, а закључили су споразум о заједничком или са-
мосталном вршењу родитељског права, али суд процени да 
тај споразум није у најбољем интересу детета,

– на основу одлуке када родитељи не воде заједнички 
живот ако закључе споразум о самосталном вршењу роди-
тељског права и ако суд процени да је тај споразум у нај-
бољем интересу детета,

– када је други родитељ постао потпуно и трајно неспо-
собан за привређивање, а није стекао право на пензију,

– када се други родитзељ налази на издржавању казне 
затвора дуже од шест месеци.

Члан 5.
Члан 4. мења се и гласи:
Домаћинство у смислу ове одлуке чине родитељ, усвоји-

тељ, старатељ и хранитељ који сам врши родитељско право 
и деца.

У ставу 2. речи „заједничко домаћинство” замењују се 
речју „домаћинство”.

Члан 6.
Члан 5. мења се и гласи:
„Приходи домаћинства који су од утицаја на оствари-

вање права на регресирање трошкова у смислу ове одлуке 
су приходи од зараде, накнаде зарада, пензије, инвалидни-
не и исплаћене алиментације. За лица која самостално оба-
вљају делатност као месечни приход узима се основица за 
обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање”.

Члан 7.
„Члан 6. брише се”.

Члан 8.
Члан 8 мења се и гласи:
„Трошкови наставе у природи и екскурзије регресирају 

се са 25% од укупне цене наставе у придоди односно екс-
курзије, за свако дете корисника права”.

Члан 9.
У члану 13. став 2. речи „на рачун корисника права” за-

мењују се речима „на рачун школе”.

Члан 10.
О поднетим захтевима корисника права, о којима није 

донета одлука надлежне организационе јединице, одлучиће 
се по одредбама ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-193/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. марта 2012. године, на основу члана 57. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 и 101/11), а у вези са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, бр. 116/08), члан 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. став 
1. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВ-

НОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2013. И 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о финансирању програма, пројеката и инвестиционих активности корисника средстава буџета града Београ-

да у 2013. и 2014. години („Службени лист града Београда”, број 54/11), у члану 3, у табели, после редног броја 6 додају се 
редни број 7 и 8 и текст који гласи:

„ 7 Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз 7.1
32 нова зглобна нископодна аутобуса градског 
типа 100.000.000 100.000.000
Свега: 100.000.000 100.000.000

8 Агенција за јавне набавке 8.1 Санација СРЦ „11. април” Нови Београд – II фаза 120.000.000
Свега: 120.000.000 „
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У истом члану и табели, у последњем реду, „Укупно” из-
нос „19.850.794.240” замењују се износом „20.070.794.240” и 
износ „16.783.084.321” замењују се износом „16.883.084.321”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-185/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 33. 
став 1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 
61/05, 107/09 и 78/11) и члана 31. тачка 15. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ 
ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА 
УНАПРЕЂЕЊА БЕОГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА И 

САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТУРКТУРЕ

Члан 1.
У Одлуци о задужењу града Београда за финансирање 

пројекта унапређења београдског јавног превоза и са-
обраћајне инфраструктуре („Службени лист града Бео-
града”, број 45/11) у члану 3. став 1. алинеја 1, алинеја 2. 
и алинеја 6. се бришу и додаје се нова алинеја која гласи: 
„– Набавка трамваја.”

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

Скупштина града Београда
Број 4-184/12 С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда,на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу чл. 27. и 57. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 68. Одлуке о Градској уп-
рави града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10 и 45/11), донела је

ОДЛУКУ
О ИНВЕСТИЦИОНОМ ПРОГРАМУ АГЕНЦИЈЕ ЗА ИН-
ВЕСТИЦИЈЕ И СТАНОВАЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

БЕОГРАДА У 2013. И 2014. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком се утврђује Инвестициони програм 

Агенције за инвестиције и становање Градске управе гра-
да Београда (у даљем тексту: Агенција за инвестиције и 

становање) који ће се финансирати у 2013. и 2014. години 
из средстава на подрачунима за посебне намене односно за 
посебне програме, који се воде у оквиру Консолидованог 
рачуна трезора града Београда.

Члан 2.
Инвестициони програм из члана 1. ове одлуке финанси-

раће се из средстава буџета града Београда планираних на 
извору финансирања 09 – Примања од продаје нефинан-
сијске имовине и то:

– за 2013. годину у износу од 1.178.200.000,00 динара,
– за 2014. годину у износу од 965.200.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана односе се на следеће ин-

вестиције.
Ред.
број Назив инвестиције

Износ у динарима
2013. године 2014. године

1.

Изградња станова на локацији 
ПФЦ 29 ГП2, у Војвођанској 
улици 5.000.000,00 5.000.000,00

2.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– заједнички трошкови 5.000.000,00 0,00

3.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– прва фаза 5.000.000,00 0,00

4.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– друга фаза 5.000.000,00 0,00

5.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– трећа фаза 70.000.000,00 0,00

6.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– седма фаза 50.000.000,00 100.000.000,00

7.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– осма фаза 112.000.000,00 0,00

8.

Изградња стамбеног објекта у 
Блоку 1.6 у Камендину, Земун 
поље 10.000.000,00 0,00

9.

Изградња стамбеног објекта на 
ГП-1 и ГП-2 у Блоку 2.5 у Камен-
дину, Земун поље, изградња 
игралишта за децу 8.000.000,00 5.000.000,00

10.
Изградња станова на локацији 
1.7 у Камендину, Земун поље 600.000.000,00 300.000.000,00

11.
Изградња станова на локацији у 
Великом Мокром Лугу 20.000.000,00 0,00

12.
Изградња станова на локацији у 
Миријеву, Орловско насеље 0,00 5.000.000,00

13.

Изградња станова на локацији 
2.13 и 2.14 у Камендину, Земун 
поље 200.000,00 200.000,00

14.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– четврта фаза 100.000.000,00 250.000.000,00

15.

Изградња станова на локацији 
западно од ул. Др Ивана Рибара 
– пета фаза 150.000.000,00 200.000.000,00

16.

Изградња стамбеног објекта 
на локацији западно од Улице 
др Ивана Рибара – објекат ЦЗ 
(шеста фаза), Нови Београд 5.000.000,00 0,00

17.
Жарково-Беле воде, рушење 
азбестног насеља 13.000.000,00 0,00

18.
Изградња стамбеног комплекса 
у Овчи 0,00 100.000.000,00

19.

Уградња лифтова у стамбени 
објекат у Блоку 1.5 у Камендину, 
Земун поље 20.000.000,00 0,00
УКУПНО: 1.178.200.000,00 965.200.000,00

Члан 3.
Агенција за инвестиције и становање управљаће преузе-

тим обавезама у складу са Законом о буџетском систему а 
до износа средстава и за намене за које су им та средства 
опредељена чланом 2. ове одлуке.
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Уговори о набавци добара, пружању услуга или из-
вођењу радова које закључује Агенција за инвестиције и 
становање морају бити закључени у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке.

Члан 4.
Руководилац Агенције за инвестиције и становање одго-

воран је за преузимање обавеза и њихову верификацију као 
и за закониту наменску, економичну и ефикасну употребу 
буџетских средстава.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-183/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу чл. 2а. и 115. став 2. Закона о по-
реском поступку и пореској администрацији („Службени 
гласник РС”, бр. 80/02 ... 2/12), Закључка Градског већа гра-
да Београда, број: 3-700/12-ГВ, од 2. фебруара 2012. године, 
Закључка Владе Републике Србије, 05 број: 43-912/2012, од 
8. фебруара 2012. године и члана 31. тачка 7. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДУГОВАЊА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КОРПО-
РАЦИЈЕ „БЕОГРАД” АД БЕОГРАД У РЕСТРУКТУРИ-
РАЊУ И ЊЕГОВИХ ЗАВИСНИХ ДРУШТАВА „ПКБ 
АГРОЕКОНОМИК” ДОО У РЕСТРУКТУРИРАЊУ И 
„ВЕТЕРИНАРСКЕ СТАНИЦЕ ПКБ” ДОО У РЕСТРУК-
ТУРИРАЊУ, ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕ-
НИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА, ЗАКЉУЧ-

НО СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. МАРТА 2012. ГОДИНЕ

Члан 1.
Отписују се дуговања Пољопривредне корпорације 

„Београд” а.д. Београд у реструктурирању и зависних пре-
дузећа „ПКБ Агроекономик” д.о.о. у реструктурирању и 
„Ветеринарске станице ПКБ” д.о.о. у реструктурирању, по 
основу изворних и уступљених јавних прихода града Бео-
града, и то:

а) по основу уступљених јавних прихода, главни дуг са 
стањем на дан 31. децембра 2011. године, увећан за камату 
до 26. јануара 2012. године, који на дан 26. јануара 2012. го-
дине износе:

– за „ПКБ Корпорацију” а.д. Београд – у реструктури-
рању 1.012.304.789,06 динара;

– за „ПКБ Агроекономик” д.о.о. Београд – у реструкту-
рирању 13.193.371,05 динара;

– за „Ветеринарску станицу ПКБ” д.о.о. Београд – у ре-
структурирању 6.480.358,96 динара;

б) по основу изворних јавних прихода, са стањем на дан 
26. јануара 2012. године износе:

– за „ПКБ Корпорацију” а.д. Београд – у реструктури-
рању 100.318.423,78 динара;

– за „ПКБ Агроекономик” д.о.о. Београд – у реструкту-
рирању 1.901.961,20 динара.

Члан 2.
Дуговања Пољопривредне корпорације „Београд” а.д. 

Београд у реструктурирању и зависних предузећа „ПКБ 
Агроекономик” д.о.о. у реструктурирању и „Ветеринарске 
станице ПКБ” д.о.о. у реструктурирању, по основу извор-
них и уступљених јавних прихода града Београда са стањем 
на дан 31. марта 2012. године, а која настану до 31. марта 
2012. године и, након извршеног отписа у складу са чланом 
1. ове одлуке, биће отписана након 31. марта 2012. године.

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

Скупштина града Београда
Број 4-186/12-С, 9. март 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним мани-
фестацијасма у области културе од значаја за град Београд 
(„Службени лист града Београда”, број 15/07) и члана 31. 
тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ПРА ВИЛА
БЕОГРАДСКОГ ЛЕТЊЕГ ФЕСТИВАЛА – БЕЛЕФ

Члан 1.
Београдски летњи фестивал – БЕЛЕФ (у даљем тексту: 

БЕЛЕФ) је стална манифестација у области културе од зна-
чаја за град Београд.

БЕЛЕФ је међународни фестивал уметничког ствара-
лаштва који се одржава у Београду, једном годишње.

Члан 2.
Циљ БЕЛЕФ-а је представљање и афирмација домаћег 

и иностраног уметничког стваралаштва које позориш-
ним, музичким, ликовним и другим програмима обогаћује 
културну понуду града у летњим месецима, дајући подрш-
ку београдским уметницима за реализацију иновативних 
пројеката и приказујући изузетна уметничка остварења са 
међународне сцене.

Основно програмско опредељење БЕЛЕФ-а је предста-
вљање уметничких дела и уметничких манифестација које 
су у релацији са градом и животом у граду, изван етабли-
раних установа културе и нису део сталног репертоара, 
експериментишући са формама уметничке и културне ко-
муникације (мултимедијалност, отворени простори града, 
алтернативни простори, анимациони пројекти, радионице 
и сл.),

Програмско опредељење реализује се и укључивањем 
фестивала и програма независне културне сцене који ис-
пуњавају утврђене критеријуме из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 3.
БЕЛЕФ нема статус правног лица.

Члан 4.
БЕЛЕФ има знак.
Знак БЕЛЕФ-а чине посебно дизајнирана слова – у лати-

ничној и ћириличној верзији – уз која се додаје година одр-
жавања манифестације.
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Члан 5.
На промотивним материјалима БЕЛЕФ-а обавезно је ис-

тицање знака БЕЛЕФ-а и грба града Београда.

Члан 6.
БЕЛЕФ има Одбор и уметничког директора, односно се-

лектора.
Одбор има председника и четири члана које именује 

Скупштина града Београда на период од четири године.
Уметничког директора, односно селектора, именује 

Скупштина града Београда, на период од годину дана, из 
реда афирмисаних личности из области културе.

Члан 7.
Одбор БЕЛЕФ-а утврђује: програм манифестације и 

износ средстава потребних за реализацију тог програма 
(програм и предрачун трошкова), одређује место, време 
и дужину трајања манифестације, подноси извештај гра-
доначелнику града Београда о одржаној манифестацији 
са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и 
мишљењем о уметничком нивоу програма манифестације, 
посећености, медијској кампањи и сл. и врши друге послове 
везане за одржавање манифестације.

Члан 8.
БЕЛЕФ представља председник Одбора БЕЛЕФ-а или 

лице које он овласти, уз претходну сагласност града Београда.

Члан 9.
Уметнички директор, односно селектор, припрема и 

предлаже Одбору БЕЛЕФ-а концепцију манифестације, 
концепцију посебних и пратећих програма који нису обух-
ваћени програмима фестивала селектованих као саставни 
део БЕЛЕФ-а, као и коначни програм манифестације, даје 
сугестије при изради каталога и других публикација мани-
фестације и врши друге послове везане за програм мани-
фестације.

Члан 10.
Одбор БЕЛЕФ-а доставља програм и предрачун трош-

кова БЕЛЕФ-а организационој јединици Градске управе 
надлежној за послове културе, најкасније до 1. јула текуће 
године за манифестацију која ће се одржати у наредној го-
дини.

Члан 11.
Организационе, стручне, административне, финансијс-

ке и техничке послове за потребе БЕЛЕФ-а обавља правно 
лице коме обављање тих послова, уговором на период од 
четири године, повери град Београд.

Уговор из става 1. овог члана закључује руководилац ор-
ганизационе јединице Градске управе надлежне за послове 
културе.

Надзор над обављањем поверених послова врши орга-
низациона јединица Градске управе надлежна за послове 
културе.

Члан 12.
Извештај о одржаној манифестацији са извештајем 

о утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о 
уметничком нивоу програма манифестације, посећености, 
медијској кампањи и сл. Одбор БЕЛЕФ-а доставља градо-
начелнику града Београда, најкасније у року од 60 дана од 
дана завршетка БЕЛЕФ-а.

Члан 13.
Средства за одржавање БЕЛЕФ-а обезбеђују се у буџету 

града Београда на основу сагледаних програма и предрачу-
на трошкова свих манифестација као и осталих потреба у 
области културе за које се средства обезбеђују у буџету гра-
да Београда.

Поред средстава из става 1. овог члана, Одбор БЕЛЕФ-а 
обезбеђује средства за одржавање манифестације и из дру-
гих извора, у складу са законом.

Члан 14.
Даном ступања на снагу ових правила престају да важе 

Правила Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФ-а („Служ-
бени лист града Београда“, број 42/07).

Члан 15.
Ова правила Београдског летњег фестивала – БЕЛЕФ 

ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Служ-
беном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-187/12-С, 9. март 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
9. Одлуке о постављању тезги и других покретних привре-
мених објеката у Београду („Службени лист града Београ-
да”, бр. 31/02, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11), донела је 

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У 

БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање тезги и других покретних привремених 

објеката на јавним површинама 17 градских општина врши 
се сагласно Одлуци о постављању тезги и других покрет-
них привремених објеката на јавним површинама у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, бр.31/02, 5/03, 11/05, 
18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације – места на којима је 
могуће постављање тезги и других покретних привремених 
објеката, време коришћења тих места, трајање радног вре-
мена и типови објеката, њихова величина, намена и врста 
робе, на јавним површинама територије општине Стари 
град. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Апарати за кокице

Апарат за кокице је отворени покретни објекат, израђен 
од метала и стакла, димензија 80х120х160cm, површине 0,96 
m². Поставља га корисник непосредно као самостални обје-
кат са припадајућом слободном површином од 1.0 m², ко-
ристи током целе године у радном времену од 8 до 24 часа и 
уклања по истеку радног времена.
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На објектима који се постављају у простору којим упра-
вља ЈП „Београдска тврђава” неопходно је да буде истакну-
та налепница Београдске тврђаве.

Локација 1 – Парк Велики калемегдан, почетак главне 
попречне стазе од 

Савског шеталишта према фонтани „Борба”.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 2 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр.33, на 

средини улице.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 3 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр.20, на 

средини улице.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 4 – Улица кнеза Михаила, наспрам зграде бр.56 

– Библиотеке 
града Београда.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 5 – Трг републике, код зграде бр.3.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 6 – Теразије, код зграде бр.14.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 7 – Теразије, код зграде бр.23.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 8 – Теразије, код зграде бр.27.
Објекат 1 – Апарат за кокице 
Локација 9 – Трг Николе Пашића,код зграде бр.5, био-

скоп ‚ „Дом синдиката‘‘.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 10 – Чика Љубина улица, на углу са Улицом 

кнеза Михаила, на Академском платоу.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 11 – Цетињска улица на углу са Македонском 

улицом, код зграде Македонска улица бр.35.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 12 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на 

улазу у спортски центар, код сервиса за бицикле.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 13 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, 

испред комлекса спортског центра, на месту одвајања би-
циклистичке стазе од пешачке стазе.

Објекат 1 – Апарат за кокице. 

Тезга за продају разгледница и туристичких публикација

Тезга за продају разгледница и туристичких публикација 
је отворени покретни објекат, израђен од метала, димензија 
100х200х220cm и површине 2,00 m², са припадајућом сло-
бодном површином од 1,0 m². Поставља га корисник као 
самостални објекат, користи током целе године у радном 
времену од 8-20 часова. На објектима који се постављају у 
простору којим управља ЈП „Београдска тврђава” неопход-
но је да буде истакнута налепница Београдске тврђаве.

Локација 1 – Парк Велики калемегдан, главна стазе на 
улазу из правца улице Кнеза Михаила. 

Објекат 1 – Тезга за продају разгледница и туристичких 
публикација. 

Локација 2 – Улица кнеза Михаила на раскрсници са 
Змај Јовином улицом, средина улице. 

Објекат 1 – Тезга за продају разгледница и туристичких 
публикација.

Локација 3 – Улица кнеза Михаила код зграде бр.1-3, 
средина улице. 

Објекат 1 – Тезга за продају разгледница и туристичких 
публикација. 

Локација 4 – Улица Теразије, код улаза у подземни пе-
шачки пролаз испред хотела „Москва”. 

Објекат 1 – Тезга за продају разгледница и туристичких 
публикација. 

Локација 5 – Пристаниште, код стајалишта за туристич-
ке аутобусе.

Објекат 1 и 2 – Тезга за продају разгледница и туристич-
ких публикација. 

Ротациони сталак за продају штампе

Ротациони сталак за продају штампе је отворени лако 
покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, виси-
не 180cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник непо-
средно као самостални објекат са припадајућом слободном 
површином од 1,0 m², користи током целе године у радном 
времену од 8 до 20 часа и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Трг републике, испред парка, на делу од 
Француске улице ка Македонској улици.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
Локација 2 – Трг републике, на углу Македонске и Ко-

ларчеве улице.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
Локација 3 – Улица Краља Милана, код зграде бр.18.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
Локација 4 – Дечанска улица, код зграде бр.5, поред из-

лаза из подземног пролаза.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
Локација 5 – Македонска улица, испред зграде бр.29.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
Локација 6 – Улица Теразије, испред зграде бр.15-23 – РК 

„Београд”, уз улаз у подземни пролаз.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.

Тезге за продају уметничких сувенира

Тезга за продају уметничких сувенира је отворе-
ни покретни објекат, израђен од метала, димензија 
100х200х220 cm и површине 2,00 m², са припадајућом сло-
бодном површином од 1,0 m². Поставља га корисник као 
самостални објекат, користи током целе године у радном 
времену од 8 до 20 часова. На објектима који се постављају 
у простору којим управља ЈП „Београдска тврђава” неоп-
ходно је да буде истакнута налепница Београдске тврђаве.

Локација 1 – Парк Велики калемегдан, стазе, променада, 
Алеја Хероја.

Објекат 1 – Тезга за продају уметничких сувенира. 
Локација 2 – Београдска тврђава, Доњи град, стазе. 
Објекат 1 – Тезга за продају уметничких сувенира. 
Локација 3 – Улица кнеза Михаила, код улаза у зграду бр.1. 
Објекат 1 – Тезга за продају уметничких сувенира. 
Локација 4 – Скадарска улица, код улаза у зграду бр.24.
Објекат 1 и 2 – Тезга за продају уметничких сувенира. 
Локација 5 – Пристаниште, код стајалишта за туристич-

ке аутобусе. 
Објекат 1 и 2 – Тезга за продају уметничких сувенира. 
Локација 6 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на 

улазу у спортски центар, код сервиса за бицикле.
Објекат 1 – Тезга за продају уметничких сувенира. 
Локација 7 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на 

делу код клупа између бициклистичке и пешачке стазе.
Објекат 1 – Тезга за продају уметничких сувенира. 

Тезга – колица за продају освежавајућих напитака

Тезга – колица за продају освежавајућих напитака је от-
ворени лако покретни објекат, израђен од метала, димен-
зија 80х120х80 cm и површине 0,96 m², са припадајућом 
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слободном површином од 1,0 m². Поставља га корисник 
као самостални објекат, користи током целе године у рад-
ном времену од 8 до 20 часова и уклања по истеку радног 
времена. На објектима који се постављају у простору којим 
управља ЈП „Београдска тврђава” неопходно је да буде ис-
такнута налепница Београдске тврђаве.

Локација 1 – Београдска тврђава, Горњи град, стазе. 
Објекат 1 – Тезга-колица за продају освежавајућих на-

питака. 
Локација 2 – Парк Велики калемегдан, стазе.
Објекат 1 – Тезга-колица за продају освежавајућих на-

питака. 
Локација 3 – Парк Мали калемегдан, стазе.
Објекат 1 – Тезга-колица за продају освежавајућих на-

питака. 
Локација 4 – Београдска тврђава, Доњи град, стазе. 
Објекат 1 – Тезга – колица за продају освежавајућих на-

питака. 

Тезга – колица за продају производа старих заната, умет-
ничких предмета и сувенира

Тезга – колица за продају производа старих заната, 
уметничких предмета и сувенира је отворени лако покрет-
ни објекат израђен од дрвета, димензија продајне површине 
(23+80+23)х(90+120+30)х100cm и продајне површине 0,96 
m², са припадајућом слободном површином од 1,0 m². По-
ставља га корисник као самостални објекат, користи током 
целе године у радном времену од 8 до 20 часова, након којег 
се уклања. На објектима је неопходно да буде истакнута на-
лепница Београдске тврђаве.

Локација 1 – Парк Велики калемегдан, стазе.
Објекат 1 до 10 – Тезга-коклица за продају производа 

старих заната, уметничких предмета и сувенира. 

Тезге за продају уметничких предмета

Тезга за продају уметничких предмета је отворе-
ни покретни објекат, израђен од метала, димензија 
100х130х220 cm и површине 1,30m², са припадајућом сло-
бодном површином од 1,0 m². Поставља га корисник као 
самостални објекат, користи током целе године у радном 
времену од 8-20 часова. 

Локација 1 – Улица кнеза Михаила, наспрам зграде 
бр.53-55.

Објекат 1 до 11 – Тезга за продају уметничких предмета. 

Тезгa – сандук за чишћење обуће

Тезга – сандук за чишћење обуће је отворени лако 
покретни објекат, израђен од дрвета, димензија 80х30х30 
cm, површине 0,24 m². Поставља га корисник непосредно 
као самостални објекат на припадајућој површини од 1.0 
m², користи током целе године у радном времену од 8 до 20 
часова и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Македонска улица, код зграде бр.5.
Објекат 1 – Тезга – сандук за чишћење обуће. 
Локација 2 – Дечанска улица, код зграде Дома омладине.
Објекат 1 – Тезга – сандук за чишћење обуће. 

Сталак за продају балона

Сталак за продају балона је отворени лако покретни 
објекат, израђен од метала, димензиј 96х96 cm, висине 130 
cm и површине 0,92 m². Поставља га корисник непосредно 

као самостални објекат са припадајућом површином од 
1,0m², користи током целе године у радном времену од 8 до 
20 часова и уклања по истеку радног времена. На објектима 
који се постављају у простору којим управља ЈП „Београд-
ска тврђава” неопходно је да буде истакнута налепница Бе-
оградске тврђаве.

Локација 1 – Парк Велики калемегдан, попречна стаза ка 
галерији „Цвијета Зузорић”

ОБЈЕКАТ 1 – Сталак за продају балона. 
ЛОКАЦИЈА 2 – Парк Мали калемегдан, главна стаза код 

забавног парка и дечијег игралишта.
Објекат 1 и 2 – Сталак за продају балона. 

Вага за мерење телесне тежине

Вага за мерење телесне тежине је индустријски произ-
веден типски отворени лако покретни објекат, израђен од 
металча, димензија 50х50 cm, површине 0,25 m². Поставља 
га корисник непосредно као самостални објекат на припа-
дајућој површини од 1.0 m², користи током целе године у 
радном времену од 8 до 20 часа и уклања по истеку радног 
времена.

Локација 1 – Кнез Михаилова улица, испред зграде бр. 
3–5.

Објекат 1 – Вага за мерење телесне тежине.

Тезга за продају цвећа

Тезга за продају цвећа је типски отворени покретни 
објекат, израђен од дрвета, димензија 100х200х120 cm и 
површине 2,0 m², са припадајућом слободном површином 
од 1,0 m². Поставља га корисник као самостални објекат и 
користи током целе године у радном времену од 8 до 20 ча-
сова. 

Локација 1 – Скадарска улица, на улазу у Скадарлију, 
испред стуба за оглашавање, код ресторана „Два бела голуба”.

Објекат 1 – Тезга за продају цвећа.
Локација 2 – Кнез Михаилова улица, наспрам зграде 

библиотеке града Београда.
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 
Локација 3 – Трг републике, код зграде бр. 5, наспрам 

ТЦ-а, почетак стазе према Народном позоришту.
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 
Локација 4 – Кнез Михаилова улица, плато испред Фи-

лизофског факултета, наспрам галерије „Сервантес”.
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 
Локација 5 – Теразијски плато, десно од степеништа ка 

Улици краљице Наталије.
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 
Локација 6 – Трг Николе Пашића, преко пута зграде бр. 6, 

уз ронделу.
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 
Локација 7 – Угао улица Риге од Фере и Страхињића 

бана, испред зграде Улице Риге од Фере бр. 20. 
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 
Локација 8 – Улица Страхињића бана на углу са 

Вишњићевом улицом ка згради Вишњићева бр. 16. 
Објекат 1 – Тезга за продају цвећа. 

Тезга за продају књига

Тезга за продају књига је типски отворени лако покрет-
ни објекат, израђен од метала, димензија 100х200х220 cm и 
површине 2,0 m², са припадајућом слободном површином од 
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1,0 m². Поставља га корисник као самостални објекат и ко-
ристи током целе године у радном времену од 8 до 20 часова. 

Локација 1 – Кнез Михаилова улица, наспрам зграде 
бр.53-55.

Објекат 1 – Тезга за продају књига. 
Локација 2 – Улица 1300 каплара на делу од Улице кнеза 

Михаила ка Студентском тргу.
Објекат 1 до 9 – Тезга за продају књига. 

Конзерватори за сладолед

Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни 
објекат, израђен од метала, димензија 70х140х75 cm, повр-
шине 0,98 m². Поставља га корисник непосредно као самос-
тални објекат, користи у периоду од 15. марта до 15. новем-
бра и уклања по истеку овог периода, са радним временом 
од 8 до 20 часа.

На објектима који се постављају у простору којим упра-
вља ЈП „Београдска тврђава” неопходно је да буде истакну-
та налепница Београдске тврђаве.

Локација 1 – Трг Мире Траиловић, ка Бајлонијевој пијаци.
Објекат 1 и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 2 – Трг Николе Пашића,код зграде бр.5, био-

скоп „Дом синдиката”.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед.
Локација 3 – Улица кнеза Михаила, средина улице, на-

спрам зграде бр.2-4.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 4 – Улица Кнеза Михаила, средина улице, на-

спрам зграде бр.31.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 5 – Улица кнеза Михаила, средина улице, на-

спрам зграде бр. 47.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 6 – Улица кнеза Михаила, код зграде бр.56 – 

Библиотеке Града Београда. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 7 – Парк Велики калемегдан, главна попречна 

стаза, код дечијег игралишта. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 8 – Парк Мали калемегдан, прилаз из улице Та-

деуша Кошћушка, наспрам билетарнице ЗОО врта.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 9 – Парк Велики калемегдан, почетак глав-

не попречне стазе од Савског шеталишта према фонтани 
„Борба”.

Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 10 – Улица Теразије, код зграде бр.23. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 11 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на 

улазу у спортски центар, код сервиса за бицикле.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 12 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на 

делу код клупа између бициклистичке и пешачке стазе.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 13 – Улица кнеза Михаила, средина улице на-

спрам зграде бр.24.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 14 – Улица кнеза Михаила, средина улице на-

спрам зграде бр.11.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 15 – Улица кнеза Михаила, средина улице на-

спрам зграде бр.37.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 16 – Улица краља Милана, код Улице косовке 

девојке.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 

Локација 17 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, 
испред комлекса спортског центра, на месту одвајања би-
циклистичке стазе од пешачке стазе.

Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 18 – Теразије, код зграде бр.16.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 19 – Македонска улица, испред зграде бр.27-29
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 20 – Трг Републике, ка Коларчевој улици.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 21 – Улица Теразије, код зграде бр.27. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 22 – Парк Мали калемегдан, главна стаза код 

забавног парка и дечијег игралишта.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 23 – Београдска тврђава, Горњи град, код Сахат 

куле.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 24 – Београдска тврђава, Доњи град, код Видин 

капије. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 25 – Улица Теразије, код зграде бр.35, уз стуб 

јавне расвете.
Објекат 1и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 26 – Улица Змај Јовина на углу са Чика Љуби-

ном улицом, уз зграду Чика Љубина улица бр.14. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 27 – Улица Вука Караџића на углу са Улицом 

студентски трг. 
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 28 – Улица маршала Бирјузова на углу са Срем-

ском, поред зграде Улица маршала Бирјузова бр.1.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 29 – Улица кнеза Михаила, средина улице на-

спрам зграде бр.39.
Објекат 1 и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 30 – Палмотићева улица на углу са Светогор-

ском улицом, код зграде бр.12.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 31 – Теразијски плато, десно од степеница ка 

Улици краљице Наталије, уз стуб јавне расвете.
Објекат 1 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 32 – Улица Џорџа Вашингтона на углу са Та-

ковском улицом,
уз ограду ОШ „Вук Караџић”.
Објекат 1 и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 33 – Улица краља Петра на углу са Господар 

Јовановом улицом, плато уз ограду ОШ „Мика Петровић  
Алас”.

Објекат 1 и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 34 – Угао Улице Дунавски кеј и пешачке стазе 

дуж Дунавског кеја, у близини зграда Улица Тадеуша Ко-
шћушког бр.86а,б,ц.

Објекат 1 и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 35 – Пешачке стазе дуж Дунавског кеја, у бли-

зини зграда Улица Дунавски кеј бр.9,11 и 13
Објекат 1 и 2 – Конзерватор за сладолед. 
Локација 36 – Пешачко-бициклистичка стаза наспрам 

зграде „Бетон хала”
Објекат 1 до 4 – Конзерватор за сладолед. 

Уређај за кестен и кукуруз 

Уређај за кестен и кукуруз је отворени лако покретни 
објекат, израђен од метала и стакла, димензија 60 х 120 х 200 
cm, површине 0,72 m². Поставља га корисник непосредно 
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као самостални објекат са припадајућом слободном повр-
шином од 1.0 m², користи током целе године у радном вре-
мену од 8-24 часа и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Улица кнеза Михаила, средина улице, на-
спрам зграде бр.39.

Објекат 1 – уређај за кестен и кукуруз. 
Уређај за хот-дог 

Уређај за Хот-дог је типски отворени лако покретни 
објекат, израђен од метала, димензија 120х160х200 cm, по-
вршине 1,92 m². Поставља га корисник непосредно као са-
мостални објекат са припадајућом слободном површином 
од 1.0 m², користи током целе године у радном времену од 
8–24 часа и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Сремска улица ка згради бр.5 „Агробанка”.
Објекат 1 – уређај за хот-дог.
Локација2 – ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”, на 

делу код клупа између бициклистичке и пешачке стазе.
Објекат 1 – уређај за хот-дог. 
Овим планом утврђено је постављање укупно 132 

покретна привремена објекта:
– апарати за кокице – 13
– тезге за продају разгледница и туристичких публика-

ција – 6
– ротациони сталци за продају штампе – 6
– тезге за продају уметничких сувенира – 9
– тезге-колица за продају освежавајућих напитака – 4
– тезге-колица за продају производа старих заната, 

уметничких предмета и сувенира – 10
– тезге за продају уметничких предмета – 11 
– тезге – сандуци за чишћење обуће – 2
– сталци за продају балона – 3
– вага за мерење телесне тежине – 1
– тезге за продају цвећа – 8
– тезге за продају књига – 10
– конзерватори за сладолед – 46
– уређај за кестен и кукуруз – 1
– уређај за хoт-дог – 2

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план спроводи Организациона јединица општин-

ске управе надлежна за комуналне послове градске општи-
не Стари град.

У поступку спровођења плана неопходно је извршити 
ближе дефинисање места постављања и услова по локација-
ма и објектима, и на исто прибавити сагласност Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријата 
за саобраћај и одговарајућег Завода за заштиту споменика 
културе, а за локације и објекте у простору којим упра-
вља ЈП „Београдска тврђава” и сагласност ЈП „Београдска 
тврђава”.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део .
Текстуални део: I. Опште одредбе
II. Локације и објекти
III. Спровођење плана
Графички део: 1. Прегледна карта локација 1:5.000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две 
године.

Скупштина града Београда
Број 353-167/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
8. Одлуке о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11), донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на јавним површи-

нама 17 градских општина врши се сагласно Одлуци о усло-
вима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду („Службени лист града Београ-
да”, бр. 31/02 пречишћен текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11). 

Овим планом утврђују се локације–места и услови по-
стављања привремених објеката, њихова врста, тип, вели-
чина и намена, на јавним површинама општине Врачар. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација 1 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 17, ка Улици архиепископа Данила.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 2 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 17, ка Улици светог Марка.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4.5 m², трговина.
Локација 3 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 28-30.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 4 – Булевар краља Александра, испред зграде 

Правног факултета.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², 
трговина.
Локација 5 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 70-72.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 6 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 73 ка Рузвелтовој улици.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 7 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 84. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 8 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 92. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
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Локација 9 – Булевар краља Александра, испред парка 
„Ћирило и Методије”, код трамвајског стајалишта.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

Објекат 2 – киоск,тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

Локација 10 – Булевар краља Александра, испред зграде 
бр. 114, ка Голсвортијевој улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 11 – Булевар краља Александра, испред зграда 
бр. 120-122. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 12 – Булевар краља Александра, испред зграде 
бр.138.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 13 – Булевар краља Александра, испред зграде 
бр. 142, ка Средачкој улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 14 – улица Светозара Марковића, испред зграде 
бр. 22, ка Крунској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 15 – Београдска улица, испред зграде бр. 46, ка 
Крунској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 16 – Његошева улица, испред зграде бр. 19а, ка 
Београдској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 17 – Његошева улица, испред зграде бр. 21.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 18 – Његошева улица на углу са улицом Свето-

зара Марковића, испред зграде бр. 40б.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 19 – Његошева улица, испред зграде бр. 41, ка 

улици Алексе Ненадовића.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², 
трговина.
Локација 20– Његошева улица, код зграде бр. 48, ка Ули-

ци књегиње Зорке.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 21 – Његошева улица, испред зграде бр. 63. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 22 – Његошева улица, испред зграде бр. 72, ка 

Курсулиној улици.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 23 – Његошева улица, испред зграде бр. 90, ка 

Улици Максима Горког.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.

Локација 24 – Петроградска улица, испред зграде бр. 1, 
на углу са улицом Максима Горког. 

Објекат 1 – Киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 25 – Милешевска улица, испред зграде бр. 2, ка 
Крунској улици. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 26 – Синђелићева улица, испред зграде бр. 25, 
ка Милешевској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 27 – Пожаревачка улица на углу са улицом Ра-
дослава Грујића.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m2, трговина.

Локација 28 – Милешевска улица, испред зграде бр. 30, 
ка улици Радослава Грујића.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 29 – Милешевска улица, испред зграде бр. 42. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 30 – Милешевска улица, испред зграде бр. 60, 

ка улици Мате Видаковића.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 31 – Милешевска улица, испред парка „Црвени 

крст”, ка улазу окретнице аутобуске линије бр. 83.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 32 – Жичка улица, ка углу са улицом Јована 

Рајића, испред зграде р.1. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 33 – Тимочка улица, наспрам зграде ОШ „Си-

ниша Николајевић”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 34 – улица Цара Николаја Другог, испред згра-

де бр. 38. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 35 – улица Цара Николаја Другог, испред згра-

де бр. 57. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 36 – Сазонова улица код ул. Војводе Драгоми-

ра, наспрам зграде бр. 16.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 37 – улица Максима Горког, код улице Цара 

Николаја другог, наспрам зграде бр. 29.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 38 – Макензијева улица на углу са Улицом 

Алексе Ненадовића, испред зграде бр. 21. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
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Локација 39 – Макензијева улица, на углу са Катаниће-
вом улицом, испред зграде бр. 46. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 40 – Макензијева улица, код зграде бр. 73, ка 
Невесињској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 41 – Макензијева улица, испред зграде бр. 85. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 42 – улица Светог Саве, испред зграде број 10.
Објекат 1 – киоск,тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m2, трговина.
Локација 43 – Авалска улица, испред зграде бр. 17. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 44 – Трг Славија, на углу са улицом Светог 

Саве. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 45 – Булевар ослобођења, испред зграде бр. 4. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 46 – Булевар ослобођења, испред зграде број 7, 

тротоар.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m2, трговина.
Локација 47 – Булевар ослобођења, део од Пастерове 

улице ка стајалишту ЈГС-а испред зграде бр10.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
Локација 48 – Булевар ослобођења, испред парка Васе 

Пелагића, на углу са Бирчаниновом улицом, наспрам зграде 
бр.25.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина-продаја цвећа

Локација 49 – Булевар ослобођења, испред зграде бр. 37, 
на углу са Крушедолском улицом.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 50 – Булевар ослобођења, испред зграде бр. 51-
53. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 51 – Браничевска улица, испред зграде бр. 12 б, 
ка улици Интернационалних бригада, тротоар. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², 

трговина.
Локација 52 – улица Хаџи Милентијева, на углу са ули-

цом Петра Кочића, испред зграде ОШ „Светозар Марко-
вић”.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 53 – Јужни булевар, испред зграде бр. 1, на углу 
са Небојшином улицом.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

Локација 54 – Јужни булевар, наспрам зграде бр. 11.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.

Локација 55 – Јужни булевар, испред зграде бр. 28, на 
углу са улицом Милорада Гавриловића.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

Локација 56 – Јужни булевар, испред зграде број 36.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
Локација 57 – Јужни булевар, прекопута зграде број 55, 

ка улици Максима Горког.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m²,трговина.
Локација 58 – Јужни булевар, преко пута зграде број 72.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
Локација 59 – Јужни булевар, испред зграде бр. 97.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
Локација 60 – Улица Војислава Илића, наспрам зграде 

бр. 11. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4.5 m², трговина. 
Локација 61 – Улица Војислава Илића, испред зграде 

број 20.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m2, трговина.
Локација 62 – улица Војислава Илића, испред зграде Ар-

хитектонске школе.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
Овим планом утврђено је постављање 72 привремена 

објекта, на 62 локацији Градске општине Врачар.
Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 

локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
Плана, кроз елаборат разраде места постављања. 

Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону 
разраду места постављања и приказ објекта који се поста-
вља, на које је дата сагласност Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај, а по 
потреби надлежних јавних комуналних предузећа и Завода 
за заштиту споменика културе града Београда за локације 
бр.1–10, 13-21, 38, 39, 42, 43–54 и бр. 57.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план доставља се на спровођење организационој је-

диници управе градске опшине Врачар надлежној за кому-
налне послове, која издаје одобрење за постављање. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. Опште одредбе
II. Локације и објекти
III. Спровођење плана
Графички део: 1. Прегледна карта локација 1:5 000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда” и важи наредних пет го-
дина.

Скупштина града Београда
Број 353-168/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
8. Одлуке о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11), донела је 

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на јавним површина-

ма градских oпштина врши се сагласно Одлуци о условима 
и начину постављања привремених објеката на јавним по-
вршинама у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 
31/02 – пречишћен текст 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације – места и услови 
постављања привремених објеката, њихова врста, тип, ве-
личина и намена, на јавним површинама подручја градске 
општине Барајево. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација 1 – Светосавска улица, испред зграде поште.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 9 m², трговина 
Локација 2 – Светосавска улица, испред трафо станице.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина 
Локација 3 – Светосавска улица, поред зграде „Макси 

дисконта”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина 
Локација 4 – Светосавска улица, поред зграде општине. 
Објекат 1 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 15 m², трговина. 
Објекат 2 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 15 m², услужни занати. 
Локација 5 – Улица Миодрага Вуковића, преко пута 

Дома културе.
Објекат 1 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 10,24 m², услужни занати. 
Објекат 2 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 10,24 m², услужни занати. 
Објекат 3 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 22,09 m², услужни занати. 
Локација 6 – Насеље Гај, угао Барајервске улице и Улице 

царице Милице.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина 
Овим планом утврђено је постављање девет привреме-

них објеката на шест локација, од тога четири киоска и пет 
мањих монтажних објеката, на подручју градске општине 
Барајево.

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат разраде места постављања. 

Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону 
разраду места постављања и приказ објекта који се поста-
вља, на које је дата сагласност Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај, а по 
потреби надлежних јавних комуналних предузећа и субје-
кта који управља површином на којој се објекат поставља. 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план спроводи Организациона јединица управе 

градске општине Барајево надлежна за комуналне послове, 
доделом места постављања и издавањем одобрење за поста-
вљање.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део .
Текстуални део: I. Опште одредбе
II. Локације и објекти
III. Спровођење плана
Графички део: 1. Прегледна карта локација 1:5.000
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 

постављања привремених објеката на јавним површина-
ма градске општине Барајево за период 2007-2012. година 
(„Службени лист града Београда” бр. 23/07 и 46/07).

План ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу града Београда” и важи у периоду од пет 
година. 

Скупштина града Београда
Број 353-169/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
8. Одлуке о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11), донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на јавним површи-

нама градских општина врши се сагласно Одлуци о услови-
ма и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду („Службени лист града Београда”, 
бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације – места и услови по-
стављања привремених објеката, њихова врста, тип, вели-
чина и намена, на јавним површинама територије градске 
општине Нови Београд. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација 1 – Блок 1, угао улица Народних хероја и Па-

риске комуне, код „Фонтане”, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.
Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.
Локација 2 – Блок 2, угао улицe Париске комуне и Буле-

вара Михајла Пупина, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.
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Локација 3 – Блок 2, угао Булевара Михајла Пупина и 
Улице Гоце Делчева, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 

Локација 4 – Блок 3, Студентска улица, између зграда бр. 
7 и 25, код стајалишта ЈГС-а. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 5 – Блок 5, Улица Париске комуне, испред згра-
де РК „Београд”, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 6 – Блок 4 и 6, Улица Париске комуне, испред 
зграде бр. 59, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 7 – Блок 7, угао улица Похорске и Сремских 
одреда, код почетне станице аутобуске линије бр.16. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 8 – Блок 7а, угао Улица Похорске и Џона Кене-
дија.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 9 – Блок 9а, угао улица Гоце Делчева и Палми-
ра Тољатија, плато испред зграде „Пекабета”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 10 – Блок 11ц, Булевар Михајла Пупина, 
испред зграде „Југоцентар”, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 11 – Блок 19а, Булевар Арсенија Чарнојевића, 
код стајалишта ЈГС-а, наспрам зграде Центра „Сава”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 12 – Блок 59, угао улица Хуга Клајна и Пеђе 
Милосављевића, код стајалишта ЈГС-а. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 13 – Блок 38, Улица Народних хероја, код згра-
де бр. 63, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 14 – Блок 44, Нехруова улица, код зграде бр. 53, 
плато испред Дома здравља. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 15 – Блок 45, Улица Јурија Гагарина, код зграде 
бр. 221. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 16 – Блок 45, Улица др Ивана Рибара, код по-
четне станице аутобуске линије бр. 73.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 17 – Блок 59, Улица Хуго Клајна, код зграде бр. 
26, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 18 – Блок 59, Улица Марка Челебоновића, код 
зграде бр. 25, на стајалишту ЈГС-а, тротоар.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 19 – Блок 64, угао Земунске и Гандијеве улице, 
код зграде бр.3. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 20 – Блок 65, Улица Тошин бунар, код Желез-
ничке станице, код станице ЈГС-а од центра.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 21 – Блок 70, угао Гандијеве улице и Улице Ју-
рија Гагарина, ка згради бр.147, на стајалишту ЈГС-а. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 22 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина, испред 
зграде бр. 81.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 23 – Блок 70а, Улица омладинских бригада, код 
зграде бр. 83, код почетне станице аутобуске линије бр.76.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 24 – Насеље Ледине, Обреновачка улица, код 
зграде бр. 2а, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Објекат 2 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 25 – Блок 1, Улица Омладинских бригада, код 
зграде бр.4 и стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 26 – Блок 2, Булевар Михајла Пупина, испред 
зграде бр. 171, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 27 – Блок 8, Булевар Михајла Пупина, испред 
зграде бр. 197.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 28 – Блок 11ц, Улица Палмира Тољатија ка ул. 
Алексиначких рудара, код зграде бр. 8.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 

Локација 29 – Блок 11ц, Улица Гоце Делчева, код зграде 
хотела „Путник”,

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 30 – Блок 19, Булевар Арсенија Чарнојевића, 
код стајалишта ЈГС-а испред Центара „Сава”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 31 – Блок 20, Булевар Михајла Пупина, на 
стајалишту ЈГС-а, ка бензинској пумпи „Дејтон”. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 32 – Блок 21, ул. Антифашистичке борбе, десно 
од улаза у Гимназију „Михајло Пупин”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина.
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Локација 33 – Блок 22, ул. Милентија Поповића, код 
зграде бр. 28, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 34 – Блок 30, Булевар Зорана Ђинђића, код 
зграде бр. 64а, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 35 – Блок 31, Булевар Михајла Пупина, код 
стајалишта ЈГС-а испред зграде ГО Нови Београд.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 36 – Блок 34, Булевар Зорана Ђинђића, код 
зграде бр. 183, десно од улаза у паркинг.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 37 – Блок 35, ул. Тошин бунар, код стајалишта 
ЈГС-а испред ТЦ „Раднички”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 38 – Блок 37, Булевар Арсенија Чарнојевића, 
код зграде бр. 171 и стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 39 – Блок 45, ул. Јурија Гагарина испред ТЦ 
„Енјуб 45”, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 40 – Блок 45, ул. Јурија Гагарина, код зграде 
„Зеленило”, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 41 – Блок 49, ул. Данила Лекића Шпанца, код 
зграде бр. 25.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 42 – Блок 57, Војвођанска улица, код зграде бр. 
46 и стајалиштаЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 43 – Блок 64, ул. Јурија Гагарина, преко пута 
Т.Ц. „Ејуб 70”, на стајалишту ЈГС-а од центра града.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 44 – Блок 70, ул. Јурија Гагарина, код ул. Омла-
динских бригада, на стајалишту ЈГС-а ка центру града.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 45 – Блок 70, ул. Јурија Гагарина, код Т.Ц. 
„Енјуб 70”, на стајалишту ЈГС-а ка центру града.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 46 – Блок 1, Улица омладинских бригада код 
зграде бр.2.

Објекат 1 – киоск, тип „новобеоградски”, бруто површи-
не 6,9 m², трговина. 

Локација 47 – Блок 1, Улица Народних хероја испред 
зграде бр.17, код стајалишта ЈГС-а. 

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе.

Локација 48 – Блок 4, Улица студентска, испред зграде 
у Булевару ЗоранаЂинђића бр.152, „Политехничка акаде-
мија”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина.

Локација 49 – Блок 7, Улица Радоја Дакића наспрам ком-
плекса Института „Мајка и дете”.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина.

Локација 50 – Блок 11а, Булевар Михајла Пупина код 
зграде бр.12, „Енергопројект”, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 

Локација 51 – Блок 13, Булевар Михајла Пупина код под-
земног пролаза и стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 

Локација 52 – Блок 62, Нехруова улица, код зграде бр.56.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 53 – Блок 28, Булевар уметности, код зграде 

бр.29.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 54 – Блок 29, Булевар уметности, код зграде 

бр.23 и стајалиштаЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 55 – Блок 59, Улица Љубинке Бобић, преко 

пута зграде бр.11-17, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 56 – Блок 62, Нехруова улица, испред зграде 

бр.80.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 57 – Блок 31, Булевар Зорана Ђинђића, код 

броја 102, на стајалишту ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 58 – Блок 21, Улица Милентија Поповића, код 

броја 2, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 59 – Блок 61, угао улица Војвођанске и Сур-

чинске, на стајалишту ЈГС-а од центра града.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 60 – Блок 57а, Сурчински пут код Гранд кафе, 

код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 61 – Блок 49, угао Улица Партизанске авијације 

и Николе Добровића, на стајалишту ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 62 – Блок 43, улица Антифашистичке борбе 

код броја 77а, плато испред улаза у ОТЦ.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 63 – Блок 6, угао улица Стари ауто-пут и То-

шин бунар.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 64 – Блок 61, Улица Др Ивана Рибара, код броја 

91, поред ЦМЗ Бежанијски блокови.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 65 – Блок 20, Улица Милентија Поповића, код 

броја 5, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
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Локација 66 – Блок 20, Улица Милентија Поповића, код 
броја 9, на стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-
шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 

Локација 67 – Блок 2, Улица Париске комуне, код броја 16.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 68 – Блок 30, Булевар Зорана Ђинђића, код 

броја 64, наспрам ЦМЗ, поред спортског игралишта.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 69 – Блок 7а, Булевар Михајла Пупина, код 

броја 199, на стајалишту ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 70 – Блок 9а, Улица Гоце Делчева, код броја 8, 

преко пута Мегатренда. 
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², трговина – продаја штампе. 
Локација 71 – Блок 11б, Улица Палмира Тољатија код 

зграде ул. Алексиначких рудара бр.83. 
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², продаја лутрије. 
Локација 72 – Блок 7, Похорска улица испред зграде 

броја 4, ка ул. Сремских одреда.
Објекат 1 – киоск, тип „Новобеоградски”, бруто повр-

шине 6,9 m², продаја лутрије. 
Овим планом утврђено је постављање 79 привремених 

монтажних објекта киоска, на 72 локацијe градске општине 
Нови Београд.

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат микролокацијске разраде . 

Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону 
разраду места постављања и приказ објекта који се поста-
вља, на које је дата сагласност Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај, а по 
претходно прибављеним сагласностима Завода за зашти-
ту споменика културе града Београда, ЈП „Србијаводе”, ЈП 
„Путеви Србије”, Министарства за инфраструктуру и енер-
гетику и надлежних јавних комуналних предузећа и субје-
кта који управља површином на којој се објекат поставља 
и чији се водови налазе на месту постављања, за локације и 
места код којих је то потребно. 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план спроводи Организациона јединица управе 

градске општине Нови Београд, надлежна за комуналне по-
слове, доделом места постављања и издавањем одобрења за 
постављање. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. Опште одредбе
II. Локације и објекти
III. Спровођење плана
Графички део: 1. Прегледна карта локација 1:5.000
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 

постављања привремених монтажних објеката на јавним 
површинама територије градске општине Нови Београд, 
(„Службени лист града Београда”, број 24/06).

Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 353-170/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
8. Одлуке о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11), донела је 

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на јавним површи-

нама градских општина врши се сагласно Одлуци о услови-
ма и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду („Службени лист града Београда”, 
бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације – места и услови по-
стављања привремених објеката, њихова врста, тип, вели-
чина и намена, на јавним површинама подручја општине 
Палилула. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Локација 1 – Београдска улица, код зграде Булевар 
краља Александра бр. 63.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 9 m², трговина – продаја цвећа.

Локација 2 – Улица Илије Гарашанина, испред зграде бр. 5. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 3 – Улица Илије Гарашанина, испред зграде бр. 12.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 4 – Улица Илије Гарашанина, испред зграде бр. 

22а. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 5 – Улица Илије Гарашанина ка Београдској 

улици, испред зграде бр. 26а. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 6 – Улица 27. марта, испред зграде бр. 36. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6m², трговина. 
Локација 7 – Улица 27. марта, испред зграде бр. 46-48. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 8 – Улица краљице Марије, код стајалишта 

ЈГС-а испред зграде Машинског факултета. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина 
Локација 9 – Улица краљице Марије ка Рузвелтовој ули-

ци, испред комплекса Машинског факултета.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина. 
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Локација 10 – Улица 27. марта, испред зграде бр.3. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 11 – Улица 27. марта, између зграде бр. 33 и 43, 

плато.
Објекат 1 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 2 – мањи монтажни об јекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 3 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 4 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 5 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина.
Објекат 6 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 7 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 8 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 9 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 10 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 11 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 12 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина
Објекат 13 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 14 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 15 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 16 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 17 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 18 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 19 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 20 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 21 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина. 
Објекат 22 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 11,5 m², трговина.
Локација 12 – Таковска улица, испред зграде бр. 50, ка 

Улици Драже Павловића.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 13 – Цвијићева улица на углу са Улицом Јаше 

Продановића, испред зграде бр. 50. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 8 m², трговина.
Локација 14 – Улица Станоја Главаша на углу са Цвијиће-

вом улицом, код зграде бр. 84. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина .

Локација 15 – Улица Старине Новака ка улици Краљице 
Марије, испред зграде „Инекс „ и Поштанске штедионице.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине до 9,5 m², трговина.

Локација 16 – Улица Краљице Марије, на углу са Владе-
тином улицом, ка згради бр.7.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Локација 17 – Цвијићева улица на делу од Улице Стари-
не Новака дотролејбуског стајалишта, ка парку.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Локација 18 – Цвијићева улица, код зграде бр. 59.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 19 – Цвијићева улица, код зграде бр. 120.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 20 – Рузвелтова улица, испред зграде бр. 21, 

АМС.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², услужни занати.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина. 
Локација 21 – Рузвелтова улица, код стајалишта ЈГС-а, 

преко пута Новог гробља.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина. 
Локација 22 – Улица браће Грим, код зграде бр. 12.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 23 – Улица браће Грим, код зграде бр. 30.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 24 – Улица Љубе Дидића код Цвијићеве улице, 

испред зградебр. 93.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Објекат 2 – мањи монтажни објекат, тип „Стари бео-

градски”, бруто површине 15 m², трговина.
Објекат 3 – мањи монтажни објекат, посебно пројекто-

ван тип, бруто површине 30 m², трговина.
Локација 25 – Улица Нова на углу са Улицом Здравка Че-

лара, ка хали „Пионир”, плато. 
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 8,5 m², 

трговина.
Локација 26 – Улица Мије Ковачевића, испред компле-

кса Ауто куће „Застава”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 27 – Улица Мије Ковачевића, испред зграде 

бр.11а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
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Локација 28 – Булевар деспота Стефана, испред зграде 
бр. 64, на углуколско-пешачког пролаза. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина. 

Локација 29 – Булевар деспота Стефана, испред зграде 
бр. 68, „Ц-маркет”.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина

Локација 30 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 
70, ка стајалишту ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Локација 31 – Булевар деспота Стефана, испред зграде 
бр. 95, ка Цвијићевој улици. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 8 m², трговина.

Локација 32 – Булевар деспота Стефана, испред зграде 
бр. 107, на углу са Улицом Јована Авакумовића. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 33 – Улица Јована Авакумовића, испред зграде 
бр. 1, ка углу са улицом Ђуре Ђаковића.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Локација 34 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 112.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 35 – Булевар деспота Стефана, испред зграде 

бр.124.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина. 
Локација 36 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 

113.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 37 – Булевар деспота Стефана, испред зграде 

бр. 204, код станице ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 38 – Улица Маријане Грегоран, испред зграде 

бр. 25.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 39 – Улица Маријане Грегоран, на делу између 

зграде бр.58 и 60, плато. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине до 9,5 m², трговина.
Објекат 2 – мањи монтажни објекат, тип „Стари бео-

градски”, бруто површине 19 m², трговина.
Локација 40 – Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 

57, ка улици Стевана Христића.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 41 – Улица Маријане Грегоран, испред зграде 

бр.62, плато испредгалерије „Синтелон”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.

Локација 42 – Улица Стевана Дукића код улице Патриса 
Лумумбе, код зграде бр.2.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 43 – Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 
81, код стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Локација 44 – Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр. 
1 и стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 45 – Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр. 31. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 46 – Вишњичка улица ка Сланачком путу, код 

зграде бр. 2, ‚‘Роспи ћуприја‘‘.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 47 – Вишњичка бања, Улица Слободана Јова-

новића, код пијаце. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 48 – Вишњичка бања, Улица Слободана Јова-

новића, код зграде бр. 2 и продавнице „Ц – маркет”, плато. 
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 49 – Ловачка улица, код зграде бр.21.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине до 9,5 m², трговина.
Локација 50 – Крњача, Улица Грге Андријановића, код 

станице ЈГС-а и надвожњака Панчевачког моста.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 8 m², трговина.
Локација 51 – Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр.7 

и стајалишта ЈГС- а, пре скретања за мега маркет „Метро”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 52 – Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр.39.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине до 6 m², трговина.
Локација 53 – Крњача, Зрењанински пут, код зграде 

бр.66, на углу са Улицом II Партизански блок.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине до 6 m², трговина.
Локација 54 – Крњача–Котеж, Хрватска улица, код згра-

де бр.10. 
Објекат 1 – мањи монтажни објекат, тип „Стари бео-

градски”, бруто површине 20 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 55 – Крњача–Котеж, улица Јована Исаиловића, 

код зграде бр.29 и стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 8 m², трговина.
Локација 56 – Крњача–Котеж, Улица Бошка Бухе, код 

зграде бр. 1. 
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 5,5 m², 

трговина.
Локација 57 – Крњача-Котеж, угао Улице Славка Колара 

и Улице ОлгеЈовичић, окретница.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
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Локација 58 – Крњача-Котеж, Улица Славка Колара, код 
зграде бр.1, испред пијаце. 

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине до 9,5 m², услужни занати.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 8 m²,трговина.

Локација 59 – Крњача-Котеж, угао Улице Трајка Грко-
вића и улице др. Драгише Мишовића.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 60 – Борча, Зрењанински пут, код стајалишта 
ЈГС-а и зграде бр.143.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 61 – Борча, угао Зрењанинског пута и Улице 
Народног фронта, код стајалишта ЈГС-а и зграде бр. 124а.

Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 5,5 m², 
трговина.

Локација 62 – Борча, Зрењанински пут, код стајалишта 
ЈГС-а и зграде бр.157.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 63 – Борча, Улица Ивана Милутиновића ка 
Улици Соње Маринковић, код Ватрогасног дома.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 64 – Борча, Улица Братства и јединства, код 
зграде бр.30.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 9 m², услужни занати.

Локација 65 – Борча, Улица Саве Мркаља, код зграде бр. 2.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 66 – Борча, улица Михајла Шолохова, код згра-

де бр. 29.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 67 – Борча, Улица Беле Бартока на углу са ули-

цом Братства и јединства, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 68 – Борча, Улица Милана Топлице на углу са 

Ужичком улицом, а згради ул. Милана Топлице бр.2.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 69 – Борча–Сиви дом, Улица 202. нова, код 

зграде бр.4а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 70 – Падинска Скела, Зрењанински пут, код 

стајалишта ЈГС-а, преко пута зграде Дирекције ПКБ-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.
Локација 71 – Падинска Скела, центар насеља „Тови-

лиште”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 6 m², трговина.
Локација 72 – Падинска Скела, Улица Товилиште, код 

зграде бр. 6.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-

шине 5 m², трговина.

Локација 73 – Падинска Скела, Улица Падинска скела, 
код зграде бр. 73.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 74 – Падинска Скела, Улица Падинска скела, 
код зграде бр. 109.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 75 – Падинска Скела, окретница аутобуса бр. 
101.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 76 – Јабучки рит, плато испред ПКБ-овог рес-
торана „Младост”

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 77 – Глогоњски рит, Улица Глогоњски рит код 
зграде бр.10а.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина. 

Локација 78 – Глогоњски рит, Улица Глогоњски рит, код 
зграде бр. 55.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 79 – Овча, Улица Михајла Еминескуа, код згра-
де бр.50а.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 6 m², трговина.

Локација 80 – Булевар деспота Стефана, код зграде 
бр.135а.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Локација 81 – Котеж, Улица Драгише Мишовић, код 
зграде бр.7.

Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто повр-
шине 5 m², трговина.

Овим планом утврђено је постављање 121 привременог 
објекта на 81. локацији општине Палилула.

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат микролокацијске разраде. 

Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону 
разраду места постављања (1:200 или 1:100) и приказ обје-
кта који се поставља, на које је дата сагласност надлежних 
јавних комуналних предузећа и субјекта који управља по-
вршином на којој се објекат поставља и чији се водови на-
лазе на месту постављања, Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај, за лока-
ције бр.1-14, 18, 28, 29, 30 и 31 сагласност Завода за заштиту 
споменика културе града Београда и за локације бр.52, 54, 
61, 62, 63, 71 и 72 сагласност ЈП „Путеви Србије”. 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план спроводи Организациона јединица управе 
градске општине Палилула, надлежна за комуналне посло-
ве, доделом места постављања и издавањем одобрења за 
постављање на основу овереног елабората микролокацијске 
разраде. 

Елаборат микролокацијске разраде припрема инвести-
тор, а оверавају Секретаријат за урбанизам и грађевинске 
послове и Секретаријат за саобраћај. 
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. Опште одредбе
II. Локације и објекти
III. Спровођење плана
Графички део: 1. Прегледна карта локација 1: 5.000
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи план 

постављања привремених објеката на јавним површинама 
у Београду – подручје општине Палилула („Службени лист 
града Београда”, број 15/07).

Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 353-178/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 14. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 
54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈЕДНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИ-

КА ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комиси-
ји, и то: 

– Драгољуб Јосифовић, члан,
– Радомир Пијовић, члан,
– Војислав Балугџић, заменик члана,
– Вања Марић, члан,
– Ђорђе Гачевић, члан,
– Михаило Ковачевић, члан,
– Мирослав Малбаша, заменик члана,
– Енад Ристић, члан,
– Данка Божовић, заменик члана,
– Јована Грујић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-148/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 14. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 
54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ БРОЈА ЧЛАНОВА И ЗАМЕ-

НИКА ЧЛАНОВА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именују се у Градску изборну комисију, и то:
за члана:
– Младен Младеновић, на предлог Социјалистичке пар-

тије Србије – ПУПС – Јединствена Србија,

за члана:
– Александар Томовић, на предлог Српске радикалне 

странке,
за заменика члана:
– Рајко Прљић, на предлог Српске радикалне странке,
за члана:
– Милан Стакић, на предлог Српске радикалне странке,
за члана:
– Милорад Бабић, на предлог Српске радикалне странке
за члана:
– Мирослав Малбаша, на предлог Српске радикалне 

странке
за заменика члана:
– Милан Ћајић, на предлог Српске радикалне странке,
за члана:
– Бранко Драговић, на предлог Српске радикалне странке
за заменика члана:
– Мирослав Божић, на предлог Српске радикалне странке,
за заменика члана:
– Марко Денчић, на предлог Демократске странке Ср-

бије – Нова Србија.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-149/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу чл. 31. и 146. став 3. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ

СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА 

1.  У Закључку Скупштине града Београда, број: 020-
866/11-С, од 15.12.2011. године („Службени лист града Бео-
града”, број 51/11), у тачки 3. речи: „до краја фебруара 2012. 
године“, замењују се речима: „у року од 150 дана“.

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”. 

Скупштина града Београда
Број 020-171/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА 

СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
1. У Одлуци о правима и услугама социјалне зашти-

те („Службени лист града Београда”, број 55/11) врши се 
исправка грешака и то:

1) У члану 68. став 1. тачка 4) алинеја 3. речи „из члана 
60. став 3.” замењују се речима „из чл. 65. ст. 2.”
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2) У члану 75. став 1. под A) брише се тачка „4.”
3) У члану 79. став 2. бришу се речи: „организациона је-

диница Градске управе надлежна за послове социјалне заш-
тите.”

4) У члану 94. речи: „а одредбе чл. 8, 16, 19, 20, 21, 40, 
члана 68. став 1. тачка 4) и члана 75” замењују се речима: „а 
одредбе чл. 8, 16, 20, 21, 22, 40. и 75.”

2. Овај закључак има правно дејство од дана ступања на 
снагу Одлуке о правима и услугама социјалне заштите.

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 5-172/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 9. мар-
та 2012. године, на основу члана 92. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10 
и 101/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ЗА КЉУЧА К
О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕР-
НЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

БЕОГРАДА ЗА 2011. ГОДИНУ

1. Екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Бе-
ограда за 2011. годину, обавиће лице које испуњава услове 
за обављање послова ревизије финансијских извештаја про-
писане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

2. Поступак набавке услуге екстерне ревизије завршног 
рачуна буџета града Београда за 2011. годину, обавиће се у 
поступку јавне набавке у складу са одредбама Закона о јав-
ним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08).

3. Секретаријат за финансије Градске управе града Бео-
града ће, као наручилац, спровести поступак јавне набавке 
за услугу екстерне ревизије завршног рачуна буџета града 
Београда за 2011. годину.

4. Средства за спровођење набавке услуге екстерне реви-
зије завршног рачуна буџета града Београда за 2011. годину, 
обезбедиће се из буџета града Београда за 2012. годину, са-
гласно финансијском плану Секретаријата за финансије.

5. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 40-189/12-С, 9. марта 2012. године

Председник
Александар Антић, с. р.

На основу члана 9а Одлуке о јавним паркиралиштима 
(„Службени лист града Београда”, број 12/10 – пречишћен 
текст, 37/11 и 42/11) и члана 14. Одлуке о Градској управи 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 
61/09, 6/10, 23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за 
социјалну заштиту, доноси

ПРА ВИЛНИК
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ ПРА-
ВО НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО ОБЕЛЕ-
ЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРА-

ЛИШТИМА

Члан 1.
У Правилнику о одређивању особа које могу остварити 

право на бесплатно коришћење посебно обележених пар-
кинг места на јавним паркиралиштима („Службени лист гра-
да Београда”, број: 51/2011) у члану 1. после заграде ставља се 
зарез и додају речи: „ особа са губитком екстремитета”.

Члан 2.
У члану 2. у ставу 1. после тачке 4. додаје се нова тачка 

која гласи: 
„5. Особе са губитком екстремитета” 
Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког 

Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о степену те-
лесног губитка екстремитета.”

Члан 3.
У члану 3. у ставу 1. алинеја 1. мења се и гласи: „ – трај-

ног функционалног поремећаја доњих екстрeмитета нај-
мање 80%,”.

Члан 4. 
У члану 4. у ставу 1. у тачки в) речи: тач. 2, 3. и 4., за-

мењују се речима: „ тач. 2, 3., 4. и 5.,”.
У истом члану, ставу и тачки у алинеји 1. речи: тач. 2, 3. 

и 4., замењују се речима: „ тач. 2, 3, 4. и 5.,”.
У истом члану, ставу и тачки у алинеји 2. речи: тач. 2, 3. 

и 4., замењују се речима: „ тач. 2, 3, 4. и 5.,”.
У истом члану, ставу и тачки у алинеји 3. речи: тач. 2, 3. 

и 4., замењују се речима: „ тач. 2, 3, 4. и 5.,”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службени листу града Београда”.

Градска управа града Београда
Секретаријат за социјалну заштиту

XIX-06 број 586-1057, 8. марта 2012. године

Секретар
Владан Ђукић, с. р.
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ОБРЕНОВАЦ

На основу члана 15. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука 
УС и 54/2011), а у складу са чланом 7. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08), Изборна ко-
мисија градске општине Обреновац у сталном саставу на седници одржаној 7. марта 2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК” ЗА ШТАМПАЊЕ ГЛАСАЧКИХ ЛИСТИЋА 
И ДРУГОГ ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У 2012. ГОДИНИ

1. Одређује се Јавно предузеће „Службени гласник” за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за 
спровођење избора за одборнике Скупштине градске општине Обреновац, који ће се одржати у 2012. години.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Изборна комисија градске општине Обреновац
VI-01 број 013-2, 7. марта 2012. године

Заменик председника
Виктор Стојковић, с. р.

На основу члана 15. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/2010 – одлука 
УС и 54/2011) и члана 10. став 1. тачка 9. Пословника изборне комисије градске општине Обреновац број 013-2 од 9. де-
цембра 2009. године, Изборна комисија градске општине Обреновац у сталном саставу на седници одржаној 7. марта 2012. 
године, донела је

ОДЛУКУ

О ОДРЕЂИВАЊУ ИЗГЛЕДА И БОЈE ГЛАСАЧКОГ ЛИСТИЋА И БОЈЕ КОНТРОЛНОГ ЛИСТА ЗА ПРОВЕРУ 
ИСПРАВНОСТИ ГЛАСАЧКЕ КУТИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ, КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У 2012. ГОДИНИ

1. Гласачки листићи за гласање бирача на изборима за одборнике Скупштине градске општине Обреновац који ће се 
одржати у 2012. години, штампаће се на српском језику, ћириличним писмом.

2. Гласачки листићи ће се штампати на папиру сиве боје PANTONE 538U.
3. Контролни лист за проверу исправности кутије за гласање штампаће се на папиру розе боје PANTONE 211.
4. Ову одлуку доставити Јавном предузећу „Службени гласник”, које је Одлуком Изборне комисије бр. 013-2 од 7. марта 

2012. године, одређено за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике 
Скупштине градске општине Обреновац, који ће се одржати у 2012. години.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Изборна комисија градске општине Обреновац
VI-01 број 013-3, 7. марта 2012. године

Заменик председника
Виктор Стојковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА



Број 8 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 9. март 2012.

 Страна
Одлука о мрежи предшколских установа на те-

риторији града Београда – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о финансирању наставника разредне 

наставе ангажованих за обављање послова у проду-
женом боравку ученика III и IV разреда основних 
школа  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о финансијској помоћи пензионерима 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о награди града Београда „Полицајац 
месеца”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о допуни Одлуке о накнади за ко-
ришћење грађевинског земљишта  – – – – – – – – –  11

Одлука о измени и допуни Одлуке о правима и 
услугама социјалне заштите – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и 
начину остваривања права на регресирање трош-
кова боравка ученика на рекреативној настави и 
трошкова екскурзије  – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о измени и допуни Одлуке о финанси-
рању програма, пројеката и инвестиционих актив-
ности корисника средстава буџета града Београда у 
2013. и 2014. години  – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о измени и допуни Одлуке о заду-
жењу града Београда за финансирање Пројекта 
унапређења београдског јавног превозаи саобраћај-
не инфраструктуре – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о инвестиционом програму Агенције за 
инвестиције и становање Градске управе града Бео-
града у 2013. и 2014. години  – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о отпису дуговања Пољопривредне кор-
порације „Београд” АД Београд,  у реструктурирању 
и његових зависних друштава „ПКБ Агроекономик” 
ДОО, у реструктурирању и „Ветеринарске станице 
ПКБ” ДОО у реструктурирању по основу извор-
них и уступљених јавних прихода града Београда, 
закључено са стањем на дан 31. марта 2012. године   14

Правила Београдског летњег фестивала БЕЛЕФ–  14
План постављања тезги и других покретних 

привремених објеката на јавним површинама у Бе-
ограду – подручје градске општине Стари град  – –  15

 Страна
План постављања привремених објеката на јав-

ним површинама у Београду – подручје општине 
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

План постављања привремених објеката на јав-
ним површинама у Београду – подручје градске 
општине Барајево– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

План постављања привремених објеката на јав-
ним површинама у Београду – подручје градске 
општине Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  22

План постављања привремених објеката на јав-
ним површинама у Београду – подручје општине 
Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Решење о разрешењу једног броја чланова и за-
меника чланова Градске изборне комисије – – – – –  29

Решење о именовању једног броја чланова и за-
меника чланова Градске изборне комисије – – – – –  29

Закључак о измени Закључка о приступању про-
мени Статута града Београда  – – – – – – – – – – – –  29

Закључак о исправци Одлуке о правима и услу-
гама социјалне заштите  – – – – – – – – – – – – – – –  29

Закључак о ангажовању ревизора за обављање 
екстерне ревизије завршног рачуна  буџета града 
Београда за 2011. годину – – – – – – – – – – – – – – –  30

Правилник о изменама и допунама Правилника 
о одређивању особа које могу остварити право на 
бесплатно коришћење посебно обележених пар-
кинг места на јавним паркиралиштима  – – – – – –  30

Акти градских општина

ОБРЕНОВАЦ
Одлука о одређивању Јавног предузећа „Служ-

бени гласник” за штампање гласачких листића и 
другог изборног материјала за спровођење избора 
за одборнике Скупштине градске општине Обрено-
вац, који ће се одржати у 2012. години  – – – – – – –  31

Одлука о одређивању изгледа и боје гласач-
ког листића и боје контролног листа за проверу 
исправности гласачке кутије за гласање на избори-
ма за одборнике Скупштине градске општине Об-
реновац, који ће се одржати у 2012. години  – – – –  31

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље 
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. 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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