
Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10  и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛА-

НА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Просторног плана 

Градске општине Обреновац (у даљем тексту: измена и до-
пуна Просторног плана).

Члан 2.
Границом измена и допуна Просторног плана обухваће-

на је територија градске општине Обреновац, површине 
око 411 km².

Члан 3.
Плански основ за израду измене и допуне Просторног 

плана је измена и допуна Регионалног просторног плана ад-
министративног подручја града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 38/11), којим је наглашен индустриј-
ско-енергетски карактер општине Обреновац. 

С обзиром на обухват и карактер, измене и допуне 
Просторног плана, ће се радити на расположивим геодет-
ским подлогама (ОДК 1:50000).

Члан 4.
Циљ израде измена и допуна Просторног плана је про-

ширење постојеће депоније пепела на локацији ТЕ „Ни-
кола Тесла А”, односно проширење грађевинског подручја 
постојеће депоније пепела северо-западно  и имплемента-
ција у текстуални и графички део Измена и допуна Прос-
торног плана Градске општине Обреновац. Предложеном 
границом проширења постојеће депоније, која је предмет 
Изменa и допуна Просторног плана разрађиваће се простор 
површине око 150 ha. 

Коначна граница проширења прецизније ће се дефини-
сати приликом израде Нацрта плана. 

Члан 5.
Развијена енергетска инфраструктура и стратешке пот-

ребе Србије у области енергетике, захтевају да ове функције 
и комплекси и даље остану доминантни, што ће проузроко-
вати заузимање нових простора. При томе је потребно да 

сва постојећа и будућа планска решења обезбеде најстрожу 
примену система мера заштите и унапређења животне сре-
дине, као и рекултивацију деградираних површина.

Члан 6.
Предмет измене и допуне измена и допуна Просторног 

плана: 
1. Текстуални део Плана, поглавља: 2.1.1. „Зонирање и 

намена простора”, 2.1.2. „Пољопривредно земљиште”, 2.1.3. 
„Шуме и шумско земљиште”, 2.5.1 „Животна средина”, 3.3.1. 
„Смернице за спровођење Просторног плана и израду 
планске документације” и 3.3.2. „Приоритетна планска ре-
шења”.

2. Графички део Плана, рефералне карте: бр 1. „План на-
мене простора”, бр. 3. „Туризам и заштита простора” и бр.4. 
„Спровођење плана”.

3. Други текстуални и графички делови Плана, по пот-
реби.

4. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину

Члан 7.
Израда измена и допуна Просторног плана поверава се 

ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева 
бр. 30, који је дужан да Нацрт плана изради у року од пет 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду измена и допуна Просторног плана 

обезбедиће ТЕ „Никола Тесла А”, Обреновац.
Процењена финансијска вредност израде Измена и допу-

на Просторног плана оквирно износи око 2.540.000 динара.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна Просторног плана биће изложен 

на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда и 
просторијама градске општине Обреновац.

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна 
Просторног плана на јавни увид и трајању јавног увида, ог-
ласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу градске општине Обреновац.

Нацрт измена и допуна Просторног плана доставиће се 
на мишљење Градској општини Обреновац.

Члан 10.
За потребе израде измена и допуна Просторног плана 

приступа се изради стратешке процене утицаја планираних 
намена на животну средину.
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У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
37/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат измена и допуна Просторног плана израдиће 

се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном об-
лику који ће се по овери чувати код Скупштине града Бе-
ограда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и 1 (један) примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 6 (шест) 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда (две копије), Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове, Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Обреновац (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-822/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10  и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЦАРА ДУШАНА, ФИЛИПА 
ВИШЊИЋА, ЗАДУЖБИНСКЕ, МОСТАРСКЕ И ШУМА-

ДИЈСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Задужбин-
ске, Мостарске и Шумадијске, Градска општина Земун (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Земун, катастарске 
парцеле 10362 и 10392 КО Земун све до границе Плана де-
таљне регулације простора између улица Цара Душана, са-
обраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, Земунског гробља и 
границе Регулационог плана старог језгра Земуна – Прегре-
вица, општина Земун, („Службени лист Града Београда”, 
број 52/14), границе Плана детаљне регулације за блокове 
између улица: Цара Душана, Филипа Вишњића, Угриновач-
ке и Лазе Јовановића Порције, општина Земун, („Службени 

лист Града Београда”, број 2/13) и границе Детаљног урба-
нистичког плана XI МЗ општине Земун, („Службени лист 
Града Београда”, број 24/68), са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 8,5 hа.

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

Члан 3.
Плански основ представља Генерални план Београ-

да 2021 („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 
34/07, 63/09 и 70/14) којим су планиране следеће намене 
површина: на КП 10392 задржава се у постојећoj намени 
Школа за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић”, а 
на КП 10362 налази се комплекс оружаних снага, касарна 
„Алекса Дундић”, означен као перспективни комплекс у по-
себном Прилогу са мерама заштите који је саставни део ГП 
Београда 2021.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Земун, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

Члан 4.
Комплекси и објекти оружаних снага интегрисани су у 

простор града и територију ГП Београда 2021, и чине посе-
бан просторни систем. План о условима и мерама прила-
гођавања потребама одбране земље (у даљем тексту: План 
мера) у надлежности је Министарства одбране Републике 
Србије, саставни је део ГП Београда 2021 и приложен је у 
посебном елаборату укупних мере заштите од елементар-
них и других већих опасности и уређење простора од ин-
тереса за одбрану земље. Овај план мера приказује перс-
пективне и неперспективне комплексе и објекте оружаних 
снага, подложан је променама, условљен развојем и проме-
нама у друштву. За сва планска документа при  спровођењу 
ГП Београда 2021 утврђена је обавеза израде Прилога са ме-
рама заштите. 

У Прилогу са мерама заштите приказан је распоред перс-
пективних и неперспективних војних комплекса и објеката, 
односно одређена је њихова стварна намена. У графичким 
прилозима ГП Београда 2021 перспективни комплекси и 
објекти оружаних снага графички су приказани у завис-
ности од намене површина околног ткива и графички при-
каз не означава њихову стварну намену. Када се ради о перс-
пективним  комплексима неопходно је обезбедити услове за 
њихово функционисање и коришћење. 

Неперспективни комплекси и објекти оружаних снага, 
који се по карактеру и намени уклапају у урбани и други 
околни простор, усклађују се по својој намени и капаците-
тима са наменама и урбаном формом окружења, односно 
ови комплекси планирају се за цивилне потребе и њихова 
стварна намена приказана је у Плану намена површина ГП 
Београда 2021.

У том смислу, предметни комплекс оружаних снага, ка-
сарна „Алекса Дундић”, као перспективни комплекс, у гра-
фичким прилозима ГП Београда 2021 приказан је на исти 
начин  као и намена „јавне службе, јавни објекти и компле-
кси – специјализоване намене” због своје позиције у из-
грађеном градском ткиву.

Министарство одбране Републике Србије 29. јула 2010. 
године, доставило је Урбанистичком заводу Београда Усло-
ве и захтеве за израду Генералног урбанистичког плана Бе-
ограда и Плана генералне регулације грађевинског подручја 
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јединице локалне самоуправе – Град Београд, који обухва-
тају и списак војних комплекса „који су закључком Владе 
Републике Србије обухваћени Списком непокретности које 
нису неопходне за функционисање Војске Србије, а које се 
стављају у функцију прибављања неопходних средстава за 
спровођење реформе система одбране и побољшање мате-
ријалног положаја Војске Србије – Мастер планом.” Пре-
дметни војни комплекс, касарна „Алекса Дундић”, означен 
је као неперспективан, односно налази се у Мастер плану 
непокретности за које се „може дефинисати друга наме-
на уз напомену да се реализацији планских решења може 
приступити тек након претходне сагласности и мишљења 
Министарства одбране и регулисања својинских односа у 
складу са одредбама Закона о средствима у својини Репу-
блике Србије („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 3/96, 54/96 
и 32/97), а у поступку пред Републичком дирекцијом за 
имовину Републике Србије”.

Закључком Владе Републике Србије, 05 број 464-
5328/2015 од 14. маја 2015. године, регулисани су  својински 
односи између Грађевинске дирекције Србије, Републике 
Србије (Министарства одбране) и Републичке дирекције за 
имовину Републике Србије, везано за комплекс – касарна 
„Алекса Дундић” у Земуну у Улици цара Душана 145.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање правила уређења и 

грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструк-
турно опремање, дефинисање јавног интереса и дефини-
сање капацитета изградње у складу са могућностима прос-
тора. 

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

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

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

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења; 
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 10 (десет) месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Републичка дирекција за имовину Републике Србије, 
Београд, Грачаничка 8.

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи око 5.076.000,00 динара (без 
износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогео-
лошке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

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

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативно гласилу Градске општине 
Земун.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
38/15 од 12. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
Градске општине Земун (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-823/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10  и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРО-
ШИРЕЊЕ ТРАМВАЈСКЕ МРЕЖЕ НА НОВОМ БЕОГРА-
ДУ У ЗОНИ ДЕПОА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕО-

ГРАД

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

ширење трамвајске мреже на Новом Београду у зони де-
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поа, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Нови Београд, ре-
гулација улица:

– Ђорђа Станојевића (од границе Измена и допуна Пла-
на детаљне регулације за саобраћајни потез Унутрашњег 
магистралног полупрстена од саобраћнице Т-6 до Панче-
вачког моста, деоница од улице Тошин бунар до чвора Ау-
токоманда („Службени лист Града Београда”, број 39/11) до 
Улице Агостина Нета),

– Агостина Нета (од унутрашњег магистралног полупр-
стена до улице Јурија Гагарина) и 

– раскрсница улица Јурија Гагарина и Агостина Нета, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 8,2 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Генерални план Београда 2021 („Службени лист 
Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) којим 
су планиране намене саобраћај и саобраћајне површине.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обух-
ваћен границом плана.

Члан 4.
Проширењем трамвајске мреже на Новом Београду у 

зони депоа, оствариће се функционална веза трамвајске 
пруге положене на мосту на Ади и трамвајске пруге у Улици 
Јурија Гагарина.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је растерећење 

постојеће саобраћајне мреже око планиране позиције ау-
тобуске и железничке станице у Блоку 42 и квалитетније 
опслуживање блокова 66, 66а, 67 и 67а, јавним превозом и 
дефинисање јавног интереса.

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

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

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

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења; 

– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 15 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

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

Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-
не регулације оквирно износи око 2.600.000,00 динара (без 
износа прибављања геодетских подлога и инжињерскогео-
лошке документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Нови Београд.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
36/15 од 21. септембра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове (два примерка) и 1 (један) примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички за-
вод Београда” и Градске општине Нови Београд (по једна 
копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-824/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЖУПАЊАЦ, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Жупањац, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Жупањац, Град-
ска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1 ha.

Коначна граница детаљне регулације ће се утврдити 
приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Жупањац, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предметној локацији. Такође, циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулционе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора,
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
бавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац.

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
34/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(једна копија), Дирекција за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички 
завод Београда” и Градске општине Лазаревац (по једна ко-
пија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-825/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БИСТРИЦА, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Бистрица, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Бистрица, Град-
ска општина Лазаревац, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 3 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Бистрица, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења; 
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
баввке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац. 
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац. 

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу  Градске општине 
Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
39/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
Градске општине Лазаревац (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-826/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ БУРОВО, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља 

у Месној заједници Бурово, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Бурово, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Бурово, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења; 
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
баввке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац. 
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац. 

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу  Градске општине 
Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
40/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички 
завод Београда” и Градске општине Лазаревац (по једна 
копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-827/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10  и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СТРМОВО, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Стрмово, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Стрмово, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1,5 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Стрмово, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења; 
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-

дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набаввке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 8 
(осам) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац. 
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац. 

Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу  Градске општине 
Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
41/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички 
завод Београда” и Градске општине Лазаревац (по једна 
копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-828/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРОБЉА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ПЕТКА, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља 

у Месној заједници Петка, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Петка, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 2 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Петка, у делу који је обухваћен гра-
ницом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења 
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-

дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набаввке и које је дужно да нацрт плана изради у року од 8 
(осам) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац. 
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац. 

Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу  Градске општине 
Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
42/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички 
завод Београда” и Градске општине Лазаревац (по једна 
копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-829/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ГРОБЉА 
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТРБУШНИЦА – ДОЊА ТР-

БУШНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Трбушница – Доња Трбушница, Градска 
општина Лазаревац (у даљем тексту: План детаљне регула-
ције).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Трбушница – Доња 
Трбушница, Градска општина Лазаревац, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 3 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потреб-
но је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге 
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, 
за катастарску општину Трбушница – Доња Трбушница, у 
делу који је обухваћен границом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предмeтној локацији. Такође циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

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

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

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

– правила уређења и правила грађења; 
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
баввке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац. 
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац. 

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
43/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички 
завод Београда” и Градске општине Лазаревац (по једна 
копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-830/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ТРБУШНИЦА – ГОРЊА ТРБУШ-

НИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Трбушница – Горња Трбушница, Градска 
општина Лазаревац (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Трбушница – 
Горња Трбушница, Градска општина Лазаревац, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 3,5 ha.

Коначна граница детаљне регулације ће се утврдити 
приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Трбушница – Горња Трбушница, у 
делу који је обухваћен границом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предметној локацији. Такође, циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулционе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
бавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац.

Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу Градске општи-
не Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
44/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
Градске општине Лазаревац (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-831/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У 
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ШУШЊАР, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у 

Месној заједници Шушњар, Градска општина Лазаревац (у 
даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије Месне заједнице Шушњар, Градска 
општина Лазаревац, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља просторни план општине Лазаревац („Служ-
бени лист Града Београда”, број 110/12), према коме се пре-
дметни простор налази у оквиру грађевинског подручја.

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Шушњар, у делу који је обухваћен 
границом плана.

Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализа-

цију проширења постојећег гробља због попуњености капа-
цитета.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се 

плански уреди простор постојећег гробља и његовог про-
ширења, како би се избегло стихијско и планом нерегули-
сано сахрањивање на предметној локацији. Такође, циљ из-
раде је и сагледавање утицаја планиране намене на животну 
средину.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулционе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

– правила уређења и правила грађења;
– економска анализа и процена улагања из јавног сектора;
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне на-
бавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Градска општина Лазаревац.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације оквирно износи 600.000,00 динара (без изно-
са прибављања геодетских подлога и инжињерскогеолошке 
документације).

Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Лазаревац.

Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид у 
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу Градске општине 
Лазаревац.

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

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

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

У складу са одредбама закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 
135/04), Решење о неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је секретар Секретарија-
та за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
33/15 од 5. октобра 2015. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
Градске општине Лазаревац (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-832/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулп-
туралних дела на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ БИСТЕ КРАЉА АЛЕКСАНДРА I

Члан 1.
Подиже се биста краља Александра I у дворишту Основ-

не школе „Краљ Александар I”, у Улици алексиначких руда-
ра 22 на Новом Београду.

Члан 2.
Биста краља Александра I подиже се средствима Основ-

не школе „Краљ Александар I”.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

бисте „Краља Александра I”, Секретаријат за културу и За-
вод за заштиту споменика културе Града Београда. 

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

Скупштина Града Београда
Број 6-852/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и скулп-
туралних дела на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ДИАНИ БУДИСАВЉЕВИЋ

Члан 1.
Подиже се споменик Диани Будисављевић у Београду.

Члан 2.
Споменик се подиже средствима добијеним од донатора.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

споменика Диани Будисављевић, Секретаријат за културу и 
Завод за заштиту споменика културе Града Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-853/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптуралних дела на територији града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Ста-
тута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА БОРИСЛАВУ ПЕКИЋУ

Члан 1.
Подиже се споменик Бориславу Пекићу на Цветном 

тргу, у Његошевој улици у Београду.

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Фондације Борислав 

Пекић.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

споменика Бориславу Пекићу, Секретаријат за културу и 
Завод за заштиту споменика културе града Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-854/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 , 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 132/2014 и 145/14) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н ДЕТА ЉНЕ РЕГУЛА ЦИЈЕ 
ЗА ПРОСТОРНО КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКУ ЦЕЛИНУ 
ТОПЧИДЕР – I ФАЗА, (САОБРАЋАЈНИЦА ПАТРИЈАР-
ХА ДИМИТРИЈА ОД УЛИЦЕ ПЕРЕ ВЕЛИМИРОВИЋА 
ДО УЛИЦЕ ОСЛОБОДИОЦИ РАКОВИЦЕ И УЛИЦА 

ОСЛОБОЂЕЊА)

I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А) Општи део

1. Полазне основе

Изради плана детаљне регулације приступило се на ос-
нову Одлуке о изради Плана детаљне регулације за прос-
торно-културно историјску целину Топчидер („Службени 
лист Града Београда”, број 57/09). 

Концепт плана детаљне регулације за просторно-кул-
турно-историјску целину Топчидер верификован је од стра-
не Комисије за планове Скупштине Града Београда на сед-
ницама одржаним 10. марта 2011. и 22. марта 2011. године. 
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Концептом плана детаљне регулације предвиђена је фаз-
на израда појединих Нацрта планова детаљне регулације, а 
према графичком прилогу бр. 7: „Предлог фазе израде на-
црта планова детаљне регулације” Р – 1:5.000, овај план је 
обухваћен I фазом реализације.

У дефинисању трасе планиране саобраћајнице коришћен 
је Идејни пројекат реконструкције Улице патријарха Дими-
трија са реконструкцијом двоколосечне трамвајске пруге у 
средини, од Раковичког пута (уклапање у пројекат УМП-а) 
до раскрснице Улице ослободилаца Раковице и Улице осло-
бођења са припадајућом инфраструктуром, чији је носилац 
израде предузеће ИМ ПРОЈЕКТ из Београда.

Циљ израде плана:
– Дефинисање нове трасе Улице патријарха Димитрија у 

датим границама плана.
– Измештање дела трамвајске пруге у планирани кори-

дор Улице патријарха Димитрија, и постављање исте у осо-
вину улице.

– Регулисање дела корита Топчидерске реке у складу са 
планираном саобраћајницом.

– Реконструкција и изградња инфраструктурних кори-
дора.

2. Обухват плана

2.1. Граница плана
(Граница плана је приказана у свим графичким прилозима)

Граница Плана обухвата део територије КО Стара Рако-
вица, КО Ресник и КО Кнежевац која се састоји од:

– Регулационе ширине саобраћајнице Патријарха Дими-
трија,

– Постојеће регулационе ширине саобраћајнице Улице 
Варешке,

– Регулациона ширина корита Топчидерске реке на тра-
си између Улица Пере Велимировића и Варешке,

– Инфраструктурни коридор у делу постојеће регула-
ције Улице Варешке и у делу постојеће јавне зелене површи-
не уз Улицу ослобођења.

Мањим делом граница плана улази у обухват границе 
просторно-културно историјске целине Топчидер која је 
приказана на графичким прилозима: бр. 2 „Планирана на-
мена површина” и бр. 3 „Регулационо-нивелациони план за 
грађење објеката и саобраћајних површина са аналитичко-
геодетским елементима за обележавање и попречним про-
филима”.

Граница је аналитички дефинисана и приказана на свим 
графичким прилозима.

Површина обухваћена планом износи око 14 ha.

2.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе плана
(Графички прилог бр.4 „план грађевинских парцела за јавне 

намене са планом спровођења” Р 1:1.000)

У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске 
парцеле:

КО Стара Раковица
Целе к.п.: 944/1; 2379/4; 944/2; 581/1; 581/2; 582; 580; 

566/3; 2385/3; 963/12; 962/2; 2373/6; 
Делови к.п.: 2372/2; 2372/1; 2371/2; 2371/1; 2377/4; 2369/2; 

1944; 2394/1; 1941; 1940; 1939; 1938; 1936; 1935/1; 1932; 1943; 
1933; 2373/5; 949; 1959; 1952/1; 1960; 2379/3; 2379/1; 585/2; 2378/2; 
2376/1; 945; 2379/2; 962/1; 2377/1; 561/1; 568/1; 566/2; 963/1; 
2385/2; 975; 2385/1; 561/2; 963/9; 2377/3; 2373/1; 2373/7; 579; 

КО Ресник
Делови к.п.: 13/1; 11/1; 11/4;

КО Кнежевац
Целе к.п.: 2269/18; 677/6; 677/14; 677/5; 677/4; 677/2; 

677/7; 677/9; 677/8; 677/3; 677/12; 677/13; 677/11; 510/3; 528/2; 
526/1; 525/2; 525/1; 524/1; 523; 521; 522; 520/1; 519/1; 518/1; 
517/1; 516/1; 

Делови к.п.: 2255/1; 699/4; 2269/13; 2269/2; 691/2; 691/3; 
690/2; 682/2; 682/7; 682/6; 682/1; 682/8; 678/6; 2269/15; 
2269/14; 677/1; 677/10; 676/1; 676/2; 676/3; 675/2; 2270; 529/2; 
590/1; 591/1; 592/1; 594/1; 589/1; 596/1; 2269/16; 552/2; 552/1; 
551/1; 2269/1; 534/1; 532; 533; 535; 536; 544; 528/1; 2269/4; 
528/3; 527/2; 526/2; 520/2; 519/2; 518/2; 517/2; 516/2; 515/2; 
514/2; 513/3; 513/4; 514/3; 515/1; 515/3; 514/1; 510/2; 510/1; 
509; 511; 508; 500; 496/2; 

Напомена: У случају неусаглашености пописа катастар-
ских парцела са графичким прилогом бр. 4 „План грађе-
винских парцела за јавне намене са планом спровођења”, Р 
1:1000 важе подаци са графичког прилога и са катастарске 
подлоге из документације Плана.

3. Правни и плански основ
(Одлука је саставни део документације плана)

(Извод из Генералног плана Београда 2021 је саставни део 
документације плана)

Правни основ за израду и доношење Плана садржан је у 
одредбама:

– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 
– Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 132/2014 и 145/14), 

– Правилника о садржини, начину и поступку израде 
планских докумената („Службени гласник РС”, бр. 31/10, 
69/10 и 16/11), 

– Одлуке о изради Плана детаљне регулације за прос-
торно-културно историјску целину Топчидер („Службени 
лист Града Београда”, број 57/09);

Плански основ за израду и доношење плана представља 
Генерални план Београда 2021 („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)

Према Генералном плану Београда 2021 („Службени 
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14) 
предметна локација се налази у површинама намењеним за:

површине јавних намена: 
саобраћајне површине
комунални делатности и инфраструктурне површине 
зелене површине
водне површине
површине осталих намена: 
становање и стамбено ткиво. 

4. Постојећа намена површина
(Графички прилог бр. 1 „Постојећа намена површина” 

Р 1:1.000)

Претежна намена унутар предметног простора су по-
вршине јавне намене односно саобраћајне површине. У 
мањем делу површине јавне намене обухватају: комуналне 
делатности (део комплекса Електродистрибуције), водне 
површине (Топчидерска река), јавне зелене површине, др-
вореде и део Миљаковачке шуме.

У мањем делу, у обухвату плана заступљене су површи-
не осталих намена: становање и стамбено ткиво, комер-
цијалне зоне и градски центри, привредне делатности и 
привредне зоне.

Становање и стамбено ткиво заступљени су у виду 
спонтано изграђене групације објеката у зони окретнице 
трамваја у Раковици. 
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Комерцијалне зоне и градски центри заступљени су као 
појединачни садржаји у оквиру границе плана или само де-
лови појединих комплекса.

Траса Улице патријарха Димитрија највећим делом прола-
зи кроз формирану привредну зону. У оквиру зоне су лоци-
ране индустрије: мотора, гума, хемијска и електро индустрија.

Б) Правила уређења и грађења

1. Планирана намена површина
1.1. Планирана намена површина

(Графички прилог бр.2 „планирана намена површина” 
Р 1:1.000)

Планиране површине јавних намена су: 
ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ: (означене називом 

улице); 
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ: (означене одговарајућом 

шрафуром);
ВОДНЕ ПОВРШИНЕ: (означене називом реке);
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУР-

НЕ ПОВРШИНЕ: (означене одговарајућом шрафуром);
ЖЕЛЕЗНИЦА: (означена одговарајућом шрафуром); 
ПОВРШИНА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ИСПОД МОСТОВС-

КЕ КОНСТРУКЦИЈЕ: (означена одговарајућом шрафуром);

2. Општа правила уређења и грађења
2.1. Инжењерско-геолошки услови

(Графички прилог бр. 9 „инжењерскогеолошка категориза-
ција терена” Р 1:1.000)

На основу наменски урађеног „Геомеханичког елабората 
за потребе израде техничке документације за Идејни пројекат 
Улице патријарха Димитрија”, од стране предузећа „Геомеха-
ника” (2011), дефинисани су инжењерскогеолошки услови.

Истражни простор је раван, са мањим висинским одсту-
пањима и генералним падом према северу, односно према 
Сави. Речна долина Топчидерске реке је променљиве ши-
рине и опасују је околни брежуљци Бањички вис, Петлово 
брдо и Кошутњак са надморским висинама од 133 до 214 
m, док је према северу широко отворена према Сави. По-
ред Топчидерске реке, на истражном простору присутни су 
мањи водени токови у виду притока као што су Раковачки 
поток и други мањи водени токови.

Истражни простор се одликује веома сложеном ге-
олошком грађом и изразитом фацијалном променљиво-
шћу у хоризонталном и вертикалном правцу. Простор се у 
фацијалном смислу може поделити на три крупне једини-
це: лесни, делувијални и алувијални седименти. На вишим 
деловима терена, врховима околних брежуљака и побрђа, 
присутни су седименти миоцена-сармата кога изграђују 
кречњаци, лапоровите глине и пескови. Подлогу терцијар-
ним и квартарним седиментима чине седименти креде и то 
ургонске фације која је представљена банковитим кречња-

цима преко којих су развијени кластити аптске старости. 
На мањој површини присутни су седименти албског ката у 
виду пешчара и алевролита и не-флишни седименти турон-
сенона који су представљени алевролитима и лапорцима.

Антропогени (техногени) утицај је у извесној мери имао 
удела у развоју појединих процеса и мењању рељефа. Ту се 
пре свега мисли на засецања терена приликом извођења ис-
копа и неконтролисаног насипања која током времена омо-
гућавају процес денудације. Морфологија ширег истражног 
подручја условила је појаву процеса јаружања. Картирањем 
терена нису уочени нити регистровани никакви трагови 
нестабилности терена тако да се предметно подручје у при-
родним условима може сматрати стабилним.

У пролувијално делувијалним седиментима је формира-
на стална слободна издан. Подземне воде су у директној вези 
са Топчидерском реком, а ниво регистрован током ранијих 
истраживања је релативно висок и креће се од 0.7–3.3 m. То-
ком истражног бушења регистрован је ниво подземне воде 
од 1.1–4.8 m. Ова разлика у нивоу је последица морфологије 
и изразите фацијалне променљивости која је карактеристич-
на за генетски тип регистрованих литолошких чланова. На 
олеати сеизмолошке карте за повратни период земљотреса 
од 500 година, испитивана површина се налази у зони VIII° 
МЦС и њој одговара коефицијент сеизмичности Кs=0,05. 

Регулација тока Топчидерске реке
Ток Топчидерске реке у зони улице Пере Велимировића на 

делу стационаже од km 3+050 до km 3+675 практично се тран-
слаторно помера због проширивања попречног профила ули-
це Патријарха Димитрија на дужини од око 670 m. Ископ но-
вог речног корита вршиће се у седиментима фације поводња, 
што значи у прашинасто-глиновитим материјалима који пре-
ма ГН 200 класификацији спадају у II категорију тла. Подзем-
на вода је регистрована на дубини од око 4-5 m док је устаљен 
ниво нешто виши и креће се од 2-3 m. Пошто је кота ископа 
на око 3-4 m потребно је предвидети обарање подземне воде. 
Обзиром да се ради о линијском објекту и узимајући у обзир 
карактеристике материјала, оптимални начин обарања воде је 
употреба иглофилтера. Радове треба изводити током повољ-
них хидролошких услова, односно током сушног периода и 
ниског нивоа подземне воде. Напуштено корито потребно је 
затрпати насипањем локалног материјала у слојевима дебљине 
до 30 cm ако се ради са кохерентним материјалима односно до 
60 cm уколико се затрпавање ради са мешаним материјалима 
(глиновита прашина помешана са песком или шљунком). 

Саобраћајнице
На предметној локацији пројектована саобраћајница ће 

се изводити површински. Нивелација је прилагођена како 
терену тако и старој траси пута и неће бити већих захвата 
усецања или насипања. 

Траса пута највећим делом делом прелази преко алу-
вијалних седимената и то фације поводња који су предста-
вљени прашинастим глинама док једним делом прелази 
преко делувијалних седимената који су представљени ме-
шавином прашинасте глине, песка и шљунка.

– km 3+325.00 – km 3+575.00 на овој стационажи нала-
зи се раскрсница са улицом П. Велимировића као и ушће 
Каљавог потока у Точидерску реку. Већи део радова биће 
завршен током регулације тока Топчидерске реке и Каља-
вог потока. Уколико је потребно, извести насипање према 
техничким условима за извођење насипа.

– km 3+575.00 – km 5+225.00 даље нивелета наставља да 
прати линију терена, осим уклањања хумуса дебљине до 50 
cm нема већих радова.

– km 5+225.00 – km 6+645.00 до краја траса прелази 
преко делувијалних седимената, нивелета прати линију 
терена са изузетком на стационажама km 5+875.00 и km 
6+225.00 где се јавља засек од 1-2 m висине. Стабилност 
косина висине до 2,5 m може се у потпуности обезбедити 
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нагибима 1,5:1. Косине заштитити биоторкретом, односно 
у потпуности их треба затравити и додатно осигурати брзо-
растућим ниским растињем. На стационажама km 4+775 – 
5+225 и km 6+225 – 6+400 траса прелази преко насипа хете-
рогеног састава (прашина, прашина песковита прашина са 
шутом и шљунком). Насип је на поменутим стационажама 
дебљине до 2.8 m. Ниво подземне воде регистрован за вре-
ме испитивања износи 2.1 m. Извршити скидање површин-
ског слоја у минималној дебљини коловозне конструкције и 
замене тла од песка у дебљини од 0.5 m.

Приповршински слојеви су погодни за израду постељи-
ца саобраћајница уз одговарајуће збијање и одводњавање. 

Објекти на траси
Сви пројектовани објекти биће фундирани у седимен-

тима алувијона односно фације поводња. Основне каракте-
ристике ових седимената су следеће:

– Приповршински делови терена су прашинастог до пра-
шинасто-песковитог састава, средње пластичности, укупне 
дебљине између 3 и 11 m. Подлогу овим седиментима чини 
фација корита и распаднути кречњаци или лапори миоцена. 

– Дебљина ових наслага је промењива, што је условљено 
њиховим положајем у конструкцији терена. Тако су у врш-
ним и средишњим деловима дељине до 11 m, а у ножичним 
деловима, непосредно уз одсеке кредне старости до 3 m. 

– Ови прашинасто-глиновити материјали се, према фи-
зичко-механичким својствима, могу користити као подлога 
за ослањање (фундирање) грађевинских конструкција.

– Ископе дубље од 2 m треба обавезно подграђивати и 
штитити.

– Темељне конструкције објеката постављати дубље од 
зоне утицаја сезонских промена. Сва укопавања објеката оба-
вљати у сушном периоду и уз константан геотехнички надзор 
и примену подграђивања ископа у току извођења радова. 

Трамвајска пруга
На предметној локацији пројектована пруга ће се из-

водити површински. Нивелација је прилагођена терену и 
новопројектованој траси пута тако да пруга, као саставни 
део новопројектованог пута, не формира насипе или усе-
ке. Траса пруге највећим делом прелази преко алувијал-
них седимената и то фације поводња који су представљени 
прашинастим глинама док једним делом прелази преко де-
лувијалних седимената који су представљени мешавином 
прашинасте глине песка и шљунка.

– km 3+325.00 – km 3+575.00 – на овој стационажи нала-
зи се раскрсница са улицом Пере Велимировића као и ушће 
Каљавог потока у Точидерску реку. Већи део радова биће 
завршен током регулације тока Топчидерске реке и Каља-
вог потока. Уколико је потребно, извести насипање према 
техничким условима за извођење насипа. 

– km 3+575.00 – km 5+225.00 – даље нивелета наставља 
да прати линију терена, осим уклањања хумуса дебљине до 
50 cm нема већих радова. 

– km 5+225.00 – km 6+645.00 – до краја траса прела-
зи преко делувијалних седимената, нивелета прати линију 
терена са изузеком на стационажама km 5+875.00 и km 
6+225.00 где се јавља засек од 1–2 m висине. Стабилност 
косина висине до 2,5 m може се у потпуности обезбедити 
нагибима 1,5:1. Косине заштити биоторкретом, односно у 
потпуности их треба затравити и додатно осигурати брзо-
растућим ниским растињем. На стационажама km 4+775 – 
5+225 и km 6+225 – 6+400 траса прелази преко насипа хете-
рогеног састава (прашина, прашина песковита прашина са 
шутом и шљунком). Насип на поменутим стационажама је 
дебљине 2.80. Ниво подземне воде регистрован за време ис-
питивања износи 2.10 m. Извршити скидање површинског 
слоја у минималној дебљини коловозне конструкције и за-
мене тла од песка у дебљини од 0.5 m.

Водовод
Траса новопројектованог водовода пролази кроз пес-

ковите прашине (фација поводња), делом кроз постојећи 
и будући насип и кроз делувијалне седименте који се у по-
вршинском делу не разликују много од фације поводња. Ус-
лови за водоводну мрежу врло су уједначени и повољни на 
целом простору. Према ГН – 200 класификацији седименти 
на предметној деници припадају I и II категорији ископа. 

Пратећи објекти водовода, шахте, подстанице и евенту-
ални објекти високоградње, могу се темељити на локалном 
тлу директним методама (плитко темељење), на свим врста-
ма темеља. Ископи у које се полажу цеви треба изводити уз 
брз и континуиран рад и морају се штитити разупирањем, 
ако имају дубину већу од 1.5 m. У деловима терена са висо-
ким нивоом подземне воде треба очекивати прилив воде у 
ископ. Код делова трасе водовода у зони km 3+460 и 6+320 
ископ ће се изводити у муљевитим прашинама и стога је 
потребно извршити побољшање носивости тла (замена 
тла, уградња шљунчаног тампона и сл.). Ископе изводити у 
подужним кампадама до 10 m. Полагање цевовода извести 
преко тампонског слоја од песка. 

Кишна и фекална канализација
Услови за изградњу канализационе мреже су повољни, 

с обзиром да су нивелациони услови у оквиру овога рејо-
на релативно слични, па ће линијска мрежа имати мале и 
уједначене падове. Уколико се изводе дубоки ископи онда 
је неопходно лако разупирање, што се дефинише посебним 
пројектима заштите. Заштита стабилности ископа може се 
извести привременим косинама-широким ископом или са 
континуалном подградом (дрвена подграда или са покрет-
ним челичним таблама са вођицама –„krinks”). Према ГН – 
200 класификацији седименти на предметној деоници при-
падају I и II категорији ископа. 

У обухвату плана детаљне регулације налази се еви-
дентирано природно добро геолошког карактера, Изданак 
доњокредних творевина код надвожњака у Раковици, наспрам 
ИМР-а. Ову локацију, као и све друге локације на којима се на-
лазе објекти геонаслеђа сматрати резервисаним за заштиту и 
обезбедити им несметан и безбедан прилаз (колски и/или пе-
шачки). На локацијама и у њиховом непосредном окружењу 
забранити радове који могу уништити, оштетити или угрози-
ти природна добра, умањити видну површину отвореног про-
фила (изданка), заклонити визуре на профил, и др. Установи-
ти обавезу да се за све радове и интервенције на локацијама и 
њиховом непосредном окружењу благовремено прибаве усло-
ви и мишљења Завода за заштиту природе Србије.

За више нивое пројектовања неопходно је извести де-
таљна геолошка истраживања терена, у свему према Закону 
о рударству и геолошким истраживањима („Службени гла-
сник РС”, број 88/11).

2.2. Мере заштите

2.2.1. Заштита културних добара

Републички завод за заштиту споменика културе и За-
вод за заштиту споменика културе града Београда дефи-
нисали су границу просторно-културно историјске це-
лине Топчидер у Елаборату услова чувања, одржавања и 
коришћења културних добара и добара која уживају пре-
тходну заштиту који се налази у документацији Концеп-
та плана, а према важећем Закону о културним добрима 
(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и 99/11) и Одлуци 
о проглашењу, („Службени гласник СРС”, број 47/87). 

Северни део саобраћајнице Патријарха Димитрија је 
обухваћен границом просторно културно-историјске цели-
не „Топчидер” која је утврђена за културно добро од изузет-
ног значаја за Републику Србију.



26. октобар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 62 – 17

Сходно својим надлежностима Републички завод за 
заштиту споменика културе – Београд, дописом од 22. ок-
тобра 2014. године бр. 5/2399 (наш број 350-94/14), а на ос-
нову члана 107. Закона о кутлурним добрима („Службени 
гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 и др. закон и 99/11 др. закон), 
дефинисао је услове чувања, одржавања и коришћења не-
покретног културног добра и мере заштите за простор 
обухваћен Планом и границом ПКИЦ Топчидер:

– Планско решење је дефинисано у складу са саобраћај-
ним решењем које је усвојено у Концепту Плана детаљне ре-
гулације просторне културно-историјске целине Топчидер; 

– Планирана су једноставнија решења на местима 
укрштања саобраћајница и саобраћајних прикључака поје-
диних зона, са минималним заузимањем земљишта око 
главних саобраћајних праваца;

– Планирана су повезивања тротоара са свим пешачким 
комуникацијама у околним просторним зонама;

– У фази израде пројектне документације дуж са-
обраћајнице Патријарха Димитрија, пројектовати звучне 
баријере са обе стране. Оне могу бити различите по форми, 
зависно од тога у ком делу простора се налазе;

– Кроз пројектну документацију дуж саобраћајница 
предвидети посебна хортикултурна решења која треба да 
садрже заштитно декоративно зеленило;

– Дозвољава се уклањање постојећих објеката у оквиру 
граница Плана. Они су валоризовани као објекти без кул-
турно-историјских, архитектонских и амбијенталних вред-
ности и својим физичким присуством девастирају простор, 
просторно – културно-историјске целине Топчидер;

– Значај еколошких, топографских, композиционих и 
пејзажних одлика, њихово очување, одржавање и неговање, 
смањење разлика од загађења и девастирања, морају бити 
кључне одреднице при процесу планирања и уређења овог 
простора, као и поштовање услова надлежних институција 
за заштиту природе и животне средине;

– Све инсталације, водовод, фекална и атмосферска кана-
лизација, електроинсталација, телефонска и кабловска мре-
жа, морају се водити подземним путем. Трасирање далеково-
да и лоцирање трафо станица у заштићеном простору није 
дозвољено, као ни постављање инсталације мобилне теле-
фоније, радио-антена и инсталација по фасадама, елемената 
клима уређаја на и поред објеката споменика културе. Не до-
звољава се постављање базних станица мобилне телефоније.

– Планира се функционално и декоративно осветљење 
простора и објеката;

– Планира се интегрисање хидролошких и морфолош-
ких карактеристика подручја око Топчидерске реке кроз 
просторну организацију и њихово међусобно повезивање 
са непосредним ширим урбаним окружењем, дајући посе-
бан значај току Топчидерске реке.

– Неопходно је обезбедити и примену свих законских 
мера за спречавање ризика од загађења Топчидерске реке и 
очувања животне средине;

– Посебна пажња мора бити усмерена на планирање 
озелењавања рубних зона (погушћавање) као и уређења на 
улазима-прилазима целини (планско зеленило);

– Постављање „билборд” панела, стубове за рекламу про-
моцију производа, политичких странака, манифестација и др. 
није дозвољено у границама заштићеног простора (постојеће 
„билборде” неопходно је уклонити и санирати локације). 

– Дозвољно је постављање табли са ознаком културног 
добра и информацијама у вези са њим, као и информатив-
них туристичких табли и путоказа. На прилазним правци-
ма ка ПКИЦ Топчидер пожељно је обележавање места улаза 
у предметну просторно културно-историјску целину;

– Јавни простори планирани су тако да концепт урба-
ног дизајна буде дефинисан са пажљивим одабиром урбане 
опреме: поплочавање, ивичњаци, светиљке, информативне 

табле, клупе, корпе за отпатке, поштански сандуци, киосци, 
монтажни павиљони, поклопци, сливници итд., водећи ра-
чуна о функционалности, пропорцијама, материјалима, 
постојећем урбаном мобилијару, вегетацији. Њихов дизајн 
мора бити наменски, у скалду са карактером места, односно 
да одражава посебност простора који се унапређује. 

– За извођење било које врсте грађевинских радова (из-
градња нових објеката, адаптација, доградња и надградња, 
рестаурација, ревитализација, инвестиционо одржавање 
итд.) неопходно је прибавити, поред остале документације 
и услове за предузимање мере техничке заштите и саглас-
ност Републичког завода за заштиту споменика културе;

– Није дозвољено увођење станица за снабдевање гори-
вом поред саобраћајнице са обе њене стране;

 Део простора обухваћен границом плана, ван грани-
це просторно културно историјске целине Топчидер, огра-
ничен линијом приближно 150 метара јужније од линије 
раскрснице Улице патријарха Димитрија са Варешком ули-
цом (површина плана у оквиру које су предложена трам-
вајска стајалишта „Индустрије мотора”), према наведеном 
Елаборату услова заштите налази се у зонама утицаја IV и V, 
које представљају улаз у ПКИЦ Топчидер.

У оквиру преосталог подручја које је обухваћено грани-
цом плана, уз Улицу патријарха Димитрија бр. 7-13 налази се 
добро под предходном заштитом Комплекс индустрије мотора 
у Раковици. Индустрија мотора, саграђена је 1928. године као 
„Индустрија аеропланских мотора а.д.”. Она представља прву 
фабрику авиона, мотора и аутомобилске индустрије подигнуте 
не само у Београду, него и у Србији. Допринела је развоју авио 
индустрије и једна је од ретких ваздухопловних фабрика која 
је наставила производњу после Другог светског рата у истом 
простору где се и данас налази. Такође је имала и велику улогу 
у урбанистичком развоју насеља Раковица и Канарево брдо.

Са елементима саобраћајнице, инфраструктуре и уређења 
терена на овом простору у оквиру границе плана, треба пла-
нирати извођење радова тако да се ни на који начин не угрозе 
постојећи објекти у оквиру добра под предходном заштитом 
– Комплекса индустрије мотора Раковица.

Уколико се приликом извођења земљаних радова и из-
градње у оквиру границе плана наиђе на археолошке ос-
татке или друге покретне налазе (фрагментарне керамике, 
металне предмете и друго), извођач радова и инвеститор 
дужни су да радове моментално обуставе и обавесте За-
вод за заштиту споменика културе града Београда, како би 
могле да се предузму неопходне мере за њихову заштиту и 
евентуално даље истраживање. Инвеститор је дужан да по 
чл. 109. и 110. Закона о културним добрима („Службени 
гласник РС”, бр. 71/04, 52/11 и 99/11) обезбеди финансијска 
средства за извођење археолошких радова.

Услови Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града Р 1920/13, од 17. јула 2013. године 

Услови Републичког завода за заштиту споменика кул-
туре бр. 5/2399, од 22. октобра 2014. године

2.2.2. Заштита природних добара
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина” 

Р 1:1.000)

Током реализације плана максимално очувати и зашти-
тити евидентирано природно добро „Изданак доњокредних 
творевина у Раковици”. Уколико се током извођења радова 
открије природно добро које је геолошко-палеонтолошког 
или минералошко-петрографског порекла (за које се пре-
тпоставља да има својство природног споменика), извођач 
радова је дужан да о томе обавести Завод за заштиту при-
роде и да предузме све мере како се природно добро не би 
оштетило до доласка овлашћеног лица.

Услови Завода за заштиту природе Србије 03 број 020-
930/2, од 15. маја 2013. године.
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2.2.3. Заштита животне средине

За предметни план урађена је Стратешка процена утицаја 
плана на животну средину, на основу Решења о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљ-
не регулације за просторно културно историјску целину Топ-
чидер, које је донео Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове под IX-03 бр. 350.14 – 9/2010, дана 3. јуна 2010. године 
објављено у Службеном листу Града Београда број 6/11. 

Извештај о Стратешкој процени утицаја на животну 
средину је урађен у складу са одредбама Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Извештај о Стратешкој процени утицаја предметног 
Плана на животну средину је саставни део плана.

Секретаријат за заштиту животне средине – Сектор за 
управљање заштитом животне средине, на основу члана 
34. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, број 135/04), а у поступку утврђивања мера и услова 
заштите животне средине, донео је Решење о утврђивању 
мера и услова заштите животне средине за План детаљне 
регулације за просторно-културно-историјску целину Топ-
чидер-I фаза, (саобраћајница Патријарха Димитрија од Ули-
це Пере Велимировића до Улице ослободиоци Раковице и 
Улица ослобођења) број 501.2-33/2013-V-04, од 14. маја 2013. 
године. Наведени услови и мере су узети у обзир приликом 
израде Плана и саставни су део документације Плана. 

У циљу заштите животне средине и здравља људи по-
требно је у току даљег спровођења и реализације планског 
документа предвидети и реализовати мере заштите и по-
бољшања стања животне средине, које се морају поштовати 
у свим даљим фазама спровођења плана.

Дефинисање мера заштите има за циљ да се поједини ути-
цаји на животну средину сведу у границе прихватљивости, 
односно допринесу спречавању, смањењу или отклањању 
сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину у 
процесу спровођења плана. Остале мере заштите које имају 
карактер техничких мера треба дефинисати Студијом о про-
цени утицаја и обезбедити да се уграде у техничку докумен-
тацију и спроводе током реализације пројекта – изградње и 
експлоатације саобраћајнице.

Заштита ваздуха
Заштита ваздуха, која има за циљ смањење загађивања ваз-

духа пореклом од саобраћаја, захтева примену следећих мера:
– реализовати планом предвиђено зеленило, а избор 

садног материјала прилагодити његовој заштитној функ-
цији; предност дати аутохтоним врстама и врстама које су 
већ присутне у простору;

Заштита од буке
У циљу смањења нивоа буке потребно је:
– интервенисати на самом извору буке, што подразуме-

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

– нивои буке по зонама зависно од њихове намене мо-
рају бити у складу са граничним вредностима индикатора 
буке на отвореном простору према Уредби о индикатори-
ма буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у 
животној средини („Службени гласник РС”, број 75/2010);

– уградити еластомере испод главног строја трамвајске 
пруге.

– Дуж контактне зоне саобраћајног тока и шеталишта 
поред Топчидерске реке планирана је визуелна и звучна 
баријера од одговарајућег материјала не нижа од 2 m. Из-
глед и карактеристике ове баријере треба прилагодити ам-
бијенту, што ће све бити детаљно прецизирано у току из-
раде техничке документације, а у сарадњи са надлежним 

институцијама за заштиту природе и заштиту споменика 
културе. Оријентациона позиција визуелне и звучне барије-
ре приказана је у графичком делу Плана, графички прилог 
бр. 2 „Планирана намена површина” Р1:1.000.

Заштита вода и тла
У циљу заштите вода и земљишта од негативних после-

дица, које се манифестују преко концентрација полутаната 
у атмосферским водама отеклим са коловоза, потребно је 
обезбедити: 

– обавезно спровођење свих мера заштите које су про-
писане Решењем о начину одржавања и мерама заштите у 
широј зони санитарне заштите изворишта београдског во-
довода („Службени лист Града Београда”, бр. 29/87);

– одводњавање саобраћајнице обавезно решавати затворе-
ним – цевним системом са сливницима у ивичњаку предметне 
саобраћајнице, контролисано, по принципу сепарационог од-
вођења употребљене и атмосферске воде. Загађене атмосферс-
ке воде са саобраћајнице, оперативних површина, морају се пре 
упуштања у канализациони систем пречистити путем талож-
ника или сепаратора масти и уља до пројектованог/захтеваног 
квалитета и одвођењa у реципијент. Правилним одабиром 
ивичњака спречити преливање воде са саобраћајних површина 
на зелене површине и тротоаре, односно у Топчидерску реку, 
приликом њиховог одржавања или за време падавина. 

Уклањање грађевинског отпада, као и отпадних шина и 
колосечног прибора који настане у току реконструкције/
изградње предметне саобраћајнице, извршити у складу са 
важећим прописима о управљању отпадом (сакупљање, 
разврставање и одлагање на за то предвиђену локацију или 
искоришћење рециклабилних материјала).

Привремено складиштење сакупљеног и разврстаног от-
пада вршити на за то одређеним локацијама до предаје лицу 
које је овлашћено, односно има дозволу за управљање отпа-
дом. Уколико генерисани отпад садржи материје непозна-
тог порекла и састава, извршити његову карактеризацију и 
у складу са утврђеним пореклом, карактером и категоријом 
отпада, спровести одговарајући начин даљег поступања.

Ако при извођењу предметних радова дође до удеса на 
грађевинским машинама или транспортним средствима, 
односно изливања уља и горива у земљиште, извођач је у 
обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, од-
носно ремедијацију загађене површине. 

Успоставити ефикасан систем праћења стања чинилаца 
животне средине на предметном саобраћајном потезу, а у 
циљу повећања еколошке сигурности.

Дефинисане мере заштите ваздуха, заштите од буке, 
заштите воде и тла, усклађене су са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину који је урађен за 
овај План и на који је Секретаријат за заштиту животне 
средине дао позитивно мишљење дописом 501.3-1/2014-V-
04 од 5. фебруара 2014. године.

Секретаријата за заштиту животне средине број: 501.2-
33/2013-V-04, од 14. маја 2013. године.

2.2.4. Заштита од елементарних и других већих непогода
и просторно-плански услови од интереса за одбрану земље

Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Ради заштите од земљотреса, предметне објекте пројек-

товати у складу са Правилником о привременим техничким 
нормативима за изградњу објеката који не спадају у ви-
сокоградњу у сеизмичким подручјима („Службени лист 
СФРЈ”, број 39/64).
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Урбанистичке мере заштите од пожара
Објекти морају бити реализовани према одговарајућим 

техничким противпожарним прописима, стандардима и 
нормативима:

– Објекти морају бити реализовани у складу са Законом 
о заштити од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09) 
и Законом о изменама и допунама Закона о заштити од по-
жара („Службени гласник РС”, број 20/15).

– Објекти морају бити изведени у складу са Законом о 
експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасо-
вима („Службени гласник СРС”, бр. 44/77, 45/84 и 18/89).

– Предвидети хидрантску мрежу, која се по протоку и 
притиску воде у мрежи планира и пројектује према Пра-
вилнику о техничким нормативима за спољну и унутра-
шњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист 
СФРЈ”, број 30/91).

– Објектима морају бити обезбеђени приступни путеви 
за ватрогасна возила, сходно Правилнику о техничким нор-
мативима за приступне путеве, окретнице и уређење пла-
тоа за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризи-
ка од пожара („Службени лист СРЈ”, број 8/95).

– Објекти морају бити реализовани у складу са Правил-
ником о техничким стандардима планирања, пројектовања 
и изградње објеката, којима се осигурава несметано кре-
тање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

– Реализовати челични градски гасовод у складу са Од-
луком о условима и техничким нормативима за пројекто-
вање и изградњу градског гасовода („Службени лист Града 
Београда”, број 14/77)

– Приликом израде Главних пројеката придржавати се 
препорука Југословенског комитета за осветљење за јавну 
расвету дуж саобраћајница.

За предметни план су прибављени услови бр. 217-
61/2013-07/7 од Управе за ванредне ситуације у Београду.

Мере од интереса за одбрану
На основу дописа Министарства одбране Републике 

Србије, инт. бр. 1437-4 од 24. јуна 2013. године и инт. бр. 
1437-14 од 14. јуна 2014. године, утврђене су и спроведене 
следеће просторне зоне заштите војног комплекса касарне 
„Кнежевац”:

– граница постојећег војног комплекса „Кнежевац”,
приказана на графичком прилогу бр. 1 „Постојећа наме-

на површина” Р-1:1.000,
– зона забрањене изградње објеката (подразумева 

потпуну забрану изградње свих објеката),
приказана на графичком прилогу бр. 2 „Планирана на-

мена површина” Р-1:1.000.
– зона контролисане изградње објеката (дозвољена из-

градња свих објеката – изградња индустријских објеката, 
далековода, високих антена, вишеспратница и сл., потребна 
је сагласност Министарства одбране),

просторни обухват ове зоне, дат је уз предходно наведен 
допис, у документацији плана.

2.3. Управљање отпадом

Постојеће судове за смеће који су постављени дуж 
предметне саобраћајнице треба сместити у посебно из-
грађене нише доступне за раднике ЈКП „Градска чистоћа” 
при чему се мора водити рачуна да максимално ручно гу-
рање контејнера од локације до комуналног возила износи 
15 m по равној подлози, без степеника и са успоном до 3%.

Коначне локације судова за смеће дуж саобраћајног 
потеза Патријарха Димитрија дефинисаће се израдом 
техничке документације.

Треба тежити да се задрже постојеће локације судо-
ва за смеће или да се одреде нове у непосредној близини 
постојећих.

На стајалиштима ЈП морају се обезбедити уличне кор-
пице за смеће.

Услови ЈКП „Градска чистоћа”, бр.4532, од 18. априла 
2013. године.

3. Правила уређења и грађења за површине јавних намена

3.1. Јавне саобраћајне површине
(Графички прилог бр. 3 „Регулационо-нивелациони план

за грађење објеката и саобраћајних површина 
са аналитичко-геодетским елементима за обележавање 
и попречним профилима” Р 1:1.000, графички прилог 

бр. 3.1. „Подужни профили” Р 1:100/1.000)

ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ – ГРАЂЕВИНСКЕ 
ПАРЦЕЛЕ од САO-1 до САO-9.

саобраћајне 
површине број катастарске парцеле

ознака 
грађевинске 

парцеле
део саобраћајнице 
Патријарха Дими-
трија

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 579, 2373/1.

 САО1

део саобраћајнице 
Патријарха Дими-
трија

КО Стара Раковица
Целе к.п.: 949; 2379/4; 
Делови к.п.: 1959; 1960; 1952/1; 2376/1; 945; 
2379/3; 2379/2; 944/2; 944/1; 2379/1; 582; 2373/1; 
581/2; 581; 580; 

 САО2

део саобраћајнице 
Патријарха Дими-
трија

КО Стара Раковица
Целе к.п.: 566/3; 2385/3; 963/12; 
Делови к.п.: 975; 963/9; 2377/3; 962/2; 566/2; 568/1; 
561/2; 561/1; 2385/2; 

 САО3
 

део саобраћајнице 
Патријарха Дими-
трија

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 2373/5; 1943; 1944; 2394/1; 2369/2; 
2371/2; 2371/1; 2377/4; 1941; 1940; 1939; 1938; 1936; 
1935/1; 1932; 1933.

 САО4

део саобраћајнице 
Ослобођења

КО Ресник
Делови к.п.: 13/1, 11/1, 11/4.

 САО5

део саобраћајнице 
Ослобођења

КО Кнежевац
Целe к.п.: 2269/18.
Делови к.п.: 496/2; 500; 2269/16; 508; 511; 509; 
510/1; 510/2; 551/1; 552/1; 552/2; 590/1; 591/1; 
592/1; 594/1; 589/1; 596/1.

 САО6

део саобраћајница 
Ослободиоци Рако-
вице и Ослобођења 
и ТРАМ/БУС 
окретнице

КО Кнежевац
Целе к.п.: 677/2; 677/7; 677/9; 677/8; 677/3; 677/4; 
677/11; 677/12; 677/13; 677/5; 677/14; 677/6; 528/2; 
526/1; 525/1; 524/1; 525/2; 523; 521; 522; 520/1; 
519/1; 518/1; 517/1; 516/1; 510/3; 
Делови к.п.: 514/1; 515/3; 515/1; 513/4; 514/3; 
514/2; 515/2; 516/2; 517/2; 518/2; 519/2; 2269/1; 
551/1; 544; 536; 535; 534/1; 533; 532; 2270; 529/2; 
2269/4; 528/1; 528/3; 527/2; 526/2; 520/2; 699/4; 
2269/13; 2255/1; 2269/2; 691/2; 691/3; 675/2; 682/6; 
2269/14; 690/2; 682/2; 682/1; 682/7; 677/1; 677/10; 
676/1; 676/2; 676/3; 678/6; 682/8; 2269/15; 

 САО7

део саобраћајнице 
Ослобођења

КО Стара Раковица
Целe к.п.: 2372/2.
Делови к.п.: 2372/1.

 САО8

грађевинска парце-
ла из саобраћајнице 
Патријарха Павла

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 579, 2373/1, 581/1, 2379/1.

 ПП

део железнице КО Стара Раковица
Делови к.п.: 2379/2; 

Ж

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из гра-
фичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела за јавне 
намене са планом спровођења” Р 1:1.000
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3.1.1. Улична мрежа

Саобраћајница Патријарха Димитрија део је саобраћај-
ног потеза кога поред ње чине и саобраћајнице Патријар-
ха Павла и Ослобођења. Овај саобраћајни потез се пружа 
правцем север-југ, функционалног ранга у уличној мрежи 
града је магистрала и првенствено је планиран за одвијање 
транзитног саобраћаја. Он је део правца који чини везу 
постојећег аутопута са Кружним путем где се даље оства-
рује веза са Ибарском магистралом.

Преко Булевара војводе Мишића остварује се веза са 
постојећим аутопутем. Преко Улице Мишка Крањца оства-
рује се, са једне стране, веза са Улицом пилота Михаила 
Петровића и даље са Ибарском магистралом, а са друге 
стране, са Борском улицом, чиме је омогућена веза и са ис-
точним деловима града.

Дуж поменутог саобраћајног потеза, па тиме и дуж са-
обраћајнице Патријарха Димитрија, и даље се планира 
вођење трамваја, тако што ће саобраћајна трака за возила 
јавног превоза бити положена у средишњем делу саобраћај-
нице, између саобраћајних трака.

Опис трасе и њених физичких карактеристика 
Елементи ситуационог, регулационог и нивелационог 

плана саобраћајних површина предметног плана, прика-
зани су на графичком прилогу бр. 3 „Регулационо-нивела-
циони план за грађење објеката и саобраћајних површина 
са аналитичко-геодетским елементима за обележавање и 
попречним профилима”, Р 1:1.000 и графичком прилогу бр. 
3.1. – „Подужни профили”, Р 1: 100/1.000.

Траса саобраћајног потеза Патријарха Димитрија почиње 
од иза раскрснице са улицом Пере Велимировића и представља 
наставак саобраћајног потеза Патријарха Павла. Саобраћај-
ни потез Патријарха Павла обрађен је ПДР за просторно-кул-
турно-историјску целину топчидер – I фаза (саобраћајница 
Патријарха Павла од улице Топчидерске до Улице Пере Вели-
мировића („Службени лист Града Београда”, број 9/12). Сама 
раскрсница саобраћајница Патријарха Павла и Патријарха 
Димитрија са саобраћајницом Пере Велимировића обрађена је 
поменутим Планом саобраћајнице Патријарха Павла. 

У средишњем делу, целом дужином саобраћајног потеза 
Патријарха Димитрија, између саобраћајних трака, налази 
се саобраћајна трака за возила јавног превоза двоколосечне 
трамвајске пруге.

Од раскрснице са Улицом Пере Велимировића, тра-
са саобраћајног потеза Патријарха Димитрија пружа се 
постојећом трасом, између колосека железничког правца ка 
Раковици са једне и Топчидерске реке са друге стране ка ули-
ци Варешкој. Са Варешком, Патријарха Димитрија остварује 
трокраку површинску раскрсницу са пуним програмом веза.

Од овог укрштаја, траса даље наставља ка железничкој 
станици Раковица. У зони ове станице, дуж десне ивице ко-
ловоза, планирана су подужно организована паркинг места 
(19 ПМ) за потребе ТАXI превоза.

Траса Патријарха Димитрија даље пролази испод 
постојећег моста (Улица пилота Михајла Петровића). Коло-
возне траке саобраћајнице, на делу испод моста, усклађене 
су са положајем постојећих стубова. 

Непосредно пре укрштања са Улицом Мишка Крањца, 
траса прелази Топчидерску реку мостом. Са Улицом Миш-
ка Крањца формира трокраку раскрсницу са пуним програ-
мом веза.

После раскрснице са Улицом Мишка Крањца, траса 
саобраћајног потеза Патријарха Димитрија наставља до 
раскрснице са Улицом ослободиоци Раковице. Предмет-
ни саобраћајни потез са улицама Ослободиоци Раковице и 
Патријарха Димитрија формира четворокраку површинску 
раскрсницу са пуним програмом веза.

После ове раскрснице, траса наставља право, кроз ком-
плекс фабрике мотора „21 мај” и пружа се до аутобуско – 
трамвајске окретнице (Улица ослобођења). Ову окретницу 

користиће возила из система Јавног превоза која се крећу 
средишњим делом Улице ослобођења и Улицом ослободиоци 
Раковице. У зони ове окретнице планира се повезивање Ули-
це ослободиоци Раковице са Улицом ослобођења преко по-
вршинске раскрснице са пуним програмом веза и уливом на 
предметни саобраћајни потез.

После ове окретнице, траса наставља до кружног тока, 
после кога се уклапа у постојеће стање: у Улицу ослобођења 
за правац Ресник и Кружни пут и ка мосту који води према 
Ибарској магистрали. 

Овим планом обухваћена је улица Варешка на делу од 
Патријарха Димитрија до Нове 1. После Улице нова 1, Ули-
ца Варешка се уклапа у постојеће стање и биће обрађена 
другим планским документом.

Улица нова 1, коју већи део чини мостовска конструкција 
(прелази преко Топчидерске реке, саобраћајнице Патријар-
ха Димитрија и железничке пруге), је веза Варешке улице са 
улицама Прилаз депоу и Врбничка. Овако планирана Нова 1 
омогућава пун програм веза саобраћајнице Патријарха Ди-
митрија са улицама Прилаз депоу и Врбничка. По преласку 
Улице нова 1 преко колосека железничке пруге и завршетка 
мостовске конструкције, врши се уклапање у постојеће стање 
улица Прилаз депоу и Врбничка. Улице Прилаз депоу и Вр-
бничка биће обрађене другим планским документом. 

На графичком прилогу бр. 3 овог плана, назначени 
су илустративно прикључци појединих комплекса на са-
обраћајнице: Патријарха Димитрија, Варешку и Осло-
бођења, који функционишу по принципу улив-излив. Кона-
чан облик и положај ових веза дефинисаће се плановима 
детаљне регулације у контактном подручју. 

Приступ Катастарској парцели 568/1 КО Стара Рако-
вица планира се из Улице Варешке, испод мостовске кон-
струкције Улице нова 1, у граници грађевинске парцеле на-
мењене за део саобраћајнице Патријарха Димитрија: САО3. 

Сви примењени елементи ситуационог плана саобраћај-
ница у оквиру границе плана су у оквирима граничних еле-
мената или су повољнији од њих за задату рачунску брзину 
Vr=50km/h и ранг саобраћајнице – градска магистрала.

У даљем спровођењу плана, кроз израду техничке доку-
ментације, нивелационе елементе саобраћајница планирати 
тако да се одвођење површинских вода са саобраћајних по-
вршина врши гравитационо у систем атмосферске канали-
зације. На делу војног комплекса „Кнежевац”, нивелационе 
елементе саобраћајних површина и систем одвођења повр-
шинских вода са коловоза решити тако да површинске воде 
са саобраћајних површина не угрожавају овај комплекс.

Планом је аналитички дефинисана граница у оквиру 
које је дато техничко решење трасе саобраћајница. На овај 
начин је омогућено да се даљом разрадом решења трасе, 
кроз техничку документацију, унапреде поједина решења 
дата у плану (у оквиру дефинисане границе) у циљу побољ-
шања саобраћајних ефеката и рационализације трошкова 
изградње планираних саобраћајница, а без измене плана.

Подужни профили
Сви елементи у подужном профилу траса саобраћајница 

у оквиру границе плана, су у оквирима граничних елемена-
та или су повољнији од истих. Подужни нагиби у осовина-
ма саобраћајница се крећу у границама 0.2%-7.0%. 

Попречни профили
Траса саобраћајнице Патријарха Димитрија планира се 

са следећим садржајем попречних профила:
Стац km 3+710 – карактеристичан пресек 1-1
– Возне траке 2x (2x3.50)=14.00 m
–  Саобраћајна трака за возила јавног превоза  7.50m
– Тротоари   2 x 2.50 = 5.00 m
– Ивично зеленило   1.8+1.5=3.3 m 
УКУПНО: 29.80 m
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Стац km 4+175 – карактеристичан пресек на позицији 
ТРАМ/БУС стајалишта 3-3

– Возне траке 2x (2x3.50)=14.00m
– Саобраћајна трака за возила јавног превоза 7.50m
– ТРАМ/БУС стајалишта   3.0+3.0= 6.00m
– Тротоари   2 x 2.50 = мин 5.00m
– Ивично зеленило   4.8 m 
УКУПНО:   37.3m

Стац km 5+600 – карактеристичан пресек у зони 
раскрснице 7-7

– Возне траке   (2 x 3.5+ 3.0)+(2 x 3.5)=17.00 m
– Саобраћајна трака за возила јавног превоза 7.50 m
– ТРАМ/БУС стајалиште   3.00 m
– Тротоари   2 x 2.50 = 5.00 m
– Ивично зеленило  1.6 m 
УКУПНО: 34.10 m

Стац km 6+515 – карактеристичан пресек 11-11
– Возне траке 2x (2x3.50)=14.00m
– Разделни појас 3.00m
– Тротоари   2.0 + 2.50 = 4.50m
– Ивично зеленило и потпорни зид   1.00m 
УКУПНО: 22.50m

Улица Варешка на делу предметног Плана, пресек 13-13, 
планира се са следећим садржајем попречног профила:

– Возне траке   6.0+8.5=14.50 m
– Тротоари   5.0+3.00 = 8.00 m
– Разделна трака   1.50 = 1.50 m
УКУПНО   24.00 m

Улица Нова1 на делу предметног Плана, планира се са 
следећим садржајем попречног профила:

– Возне траке   2x3.00=6.00 m
– Тротоари   2.00+2.00 = 4.00 m
УКУПНО   10.00 m

На делу кривина ове улице извршено је због проход-
ности очекиваних возила проширење коловоза.

Коловозна конструкција
На саобраћајници Патријарха Димитрија примарно се 

може очекивати транзитни саобраћај. У складу са тим, при 
анализи генералних решења коловозне конструкције водило 
се рачуна о прогнозираном саобраћајном оптерећењу и но-
сивости тла у постељици и као резултат тога планирана је 
коловозна конструкција за тешко саобраћајно оптерећење.

За тешко саобраћајно оптерећење предвидети и коло-
возне конструкције преосталих саобраћајница у оквиру 
границе предметног плана.

Инжењерске конструкције и објекти
У оквиру границе предметног плана предвиђене су следеће 

инжењерске конструкције и објекти: мост на саобраћајном 
потезу Патријарха Димитрија на делу преласка преко желез-
ничких колосека, саобраћајнице Патријарха Димитрија и Топ-
чидерске реке (улица Нова 1); мост у Улици Варешкој на делу 
преласка преко Топчидерске реке; мост на саобраћајном поте-
зу Патријарха Димитрија на делу преласка преко Топчидерс-
ке реке у зони улице Мишка Крањца; потпорни зид у оквиру 
регулације саобраћајнице Патријарха Димитрија дуж спољње 
ивице тротоара (оријентационо налази се између стациона-
жа Km 5+431 и Km 5+560 – приказане на граф. прилогу бр. 3 
Плана); потпорни зид у оквиру регулације саобраћајнице Ос-
лобођења дуж спољње ивице тротоара (оријентационо нала-
зи се између стационажа Km 5+825 и Km 6+050 – приказане 
на граф. прилогу бр. 3 Плана); потпорни зид у оквиру регула-
ције саобраћајнице Ослобођења дуж спољње ивице тротоара 
(оријентационо налази се између стационажа Km 6+469 и Km 
6+557 – приказане на граф. прилогу бр. 3 плана);.

Зазор између доње конструкције моста преласка са-
обраћајница преко Топчидерске реке и меродавне ВВ изно-
си мин. 0.8 m.

Ослонци мостова планирају се ван протицајног профила.
Минимална висина доње ивице конструкције друмског 

надвожњака изнад горње ивице шине трамвајске пруге из-
носи 6.0 m. 

Минимална висина доње ивице конструкције друмског 
надвожњака изнад горње ивице шине железничке пруге из-
носи 6.3 m. 

Пешачка кретања
Пешачка кретања дуж саобраћајница Плана одвијаће се 

тротоарским површинама које се налазе у оквиру њихових 
регулација. Минималне ширине тротоара су 1.5 m.

Пешачка кретања дуж саобраћајн
Услови Секретаријата за саобраћај IV-05 бр. 344.4-

12/2013, од 21. јуна 2013. године.
Услови ЈКП „БЕОГРАД ПУТ” V 13502-1/2013, ОД 14. 

јуна 2013. године.

3.1.2. Јавни градски превоз путника

Предметним простором у постојећем стању саобраћају 
возила аутобуског и трамвајског подсистема Јавног град-
ског превоза. 

Имајући у виду ранг и значај саобраћајнице Патријарха 
Димитрија у односу на целокупну градску саобраћајну мре-
жу, Дирекција за јавни превоз планира да задржи постојеће 
трасе трамвајско-аутобуских линија ЈГП-а.

Овим планским решењем предвиђа се задржавање свих 
микролокација постојећих стајалишта и успостављање но-
вих стајалишта у складу са новом организацијом саобраћаја 
на терминусу Кнежевац (трам/бус окретница у улици Ос-
лободиоци Раковице) и вођење траса линија Јавног превоза 
новопланираним саобраћајницама. 

Трамвајско-аутобуска окретница у улици Ослободиоци 
Раковице планирана је тако да омогућава стационирање и 
кретање возила ЈГП која долазе из правца саобраћајног по-
теза Патријарха Димитрија (Улица Ослобођења) и из улице 
Ослободиоца Раковице.

Положај стајалишта у оквиру границе Плана, приказан 
је на графичком прилогу бр. 3 „Регулационо – нивелацио-
ни план за грађење објеката и саобраћајних површина са 
аналитичко – геодетским елементима за обележавање и по-
пречним профилима”, Р 1:1000.

Услови Дирекције за јавни превоз Iv-08 бр. 346.5-
1214/13, од 11. октобра 2013. године.

3.1.3. Остали видови саобраћаја

Б.2.3.  Услови за трамвајску пругу 

Овим планом предвиђено је да трамвајска пруга буде 
положена у средишњем делу саобраћајнице, како је прика-
зано одговарајућим графичким прилогом. 

Ширина саобраћајне траке за возила јавног превоза је 
7.5м и предвиђена је за двојно коришћење аутобус-трамвај. 

Минимална дужина стајалишта мора бити 40м, док је 
минимална ширина стајалишног фронта 3.0 m.

Трамвајску контактну мрежу пројектовати на носачима-
стубовима положеним у средишњем делу пружног појаса.

Хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију 
дуж предметног коридора пројектовати тако да се обезбе-
ди право првенства трамвајским возилима, као и безбедан 
приступ путника превозним подсистемима.

На графичком прилогу бр.3 „Регулационо-нивелаци-
они план за грађење објеката и саобраћајних површина са 
аналитичко-геодетским елементима за обележавање и по-
пречним профилима”, Р 1:1.000 приказане су локације про-
лазних ТРАМ/БУС стајалишта.
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Трамвајска пруга је предвидеђена у издвојеној и издиг-
нутој саобраћајној траци за возила јавног превоза.

Одвођење површинске воде саобраћајне траке за вози-
ла јавног превоза вршиће се гравитационо, прикупљањем 
воде преко шинских сливника, а одатле даље у систем киш-
не канализације.

Оивичење саобраћајне траке за возила јавног превоза 
извести одговарајућим бетонским елементима.

Конструкцију предметне трамвајске пруге, утврдити сход-
но оптерећењу и структури возила која ће се њоме кретати. 

Пројектовање трамвајске пруге са елементима ситуацио-
ног и нивелационог плана, трамвајске конструкције, вршити 
према техничким прописима за овакву врсту објеката.

Услови за железницу
На основу развојних планова „Железнице Србије” а.д. 

на предметном подручју планирано је задржавање желез-
ничких пруга: Београд – Младеновац – Лапово – Ниш – 
Прешево – Државна граница, (Београд) – Раковица – Рас-
путница „К1” – Јајинци – Мала Крсна – Велика Плана Улаз 
– (Београд Ранжирна „А”) – Распутница „Г” – Раковица, Бе-
оград Центар – Распутница „Г” – (Раковица) и пруге (Бео-
град Ранжирна „Б”) – Распутница „Р” – Раковица.

У складу са потребама интензивног саобраћаја путничких 
возова у систему „БГ воза” на делу пруге између станица Топ-
чидер и Ресник планирана је изградња још два пружна коло-
сека, тако да на предметној деоници пруга Београд-Ниш, као 
део Коридора десет кроз Београд буде четвороколосечна.

Планиран је нови друмски надвожњак улице Нова 1 
преко железничке пруге Београд – Младеновац – Лапово 
– Ниш – Прешево – Државна граница, којим се обезбеђује 
повезивање Варешке и Врбничке улице. При даљој пројек-
тантској разради овог надвожњака треба имти у виду да, 
ако се укаже потреба, на овој деоници пруге се уместо два 
постојећа планирају још два пружна колосека за потребе БГ 
воза. Конструкцију надвожњака предвидети тако да се сви 
пружни железнички колосеци премосте једним распоном, 
односно стубове надвожњака не планирати између коло-
сека. Светли отвор објекта надвожњака изнад ових желез-
ничких колосека не сме бити ужи од 21.60 m. 

Одводњавање саобраћајнице Патријарха Димитрија 
планирано је тако да се омогући несметано одводњавање 
трупа железничке пруге.

При изради Главног пројекта потребно је се придржава-
ти одредби техничких услова и прописа важећих закона и 
правилника за ову врсту објеката.

Услови ЈП „Железнице Србије”, број 13/13-645 од 30. маја 
2013. године и број 13/14-949-I од 21. октобра 2014. године.

3.1.4. Услови за приступачност простора

У току разраде и спровођења плана применити одредбе 
Правилникa о техничким стандардима планирања, пројек-
товања и изградње објеката, којима се осигурава несметано 
кретање и приступ особа са инвалидитетом, деци и старим 
особама („Службени гласник РС”, број 22/15).

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

3.1.5. Зелене површине у оквиру регулације јавних 
саобраћајних површина

(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина” 
Р 1:1.000; Графички прилог бр. 8 „Синхрон план” Р 1:1.000)

Овим планом предвиђа се чување постојећег дрвећа са 
парне стране Улице патријарха Димитрија, у укупној ду-
жини од око 200 m, у зони раскрснице са Улицом Мишка 
Крањца. Реч је првенствено о примерцима платана (Platanus 
sp.) импозантних димензија, одличне кондиције, каракте-

ристичног хабитуса. Обавезно снимити позиције ових ста-
бала и интегрисати их у планирано решење. Водити рачуна 
о минималном растојању траса подземне инфраструктуре 
у односу на позиције постојећих стабала. У зони кореновог 
система нису дозвољена дубока раскопавања. Током из-
вођења радова обезбедити надзор стручне службе ЈКП „Зе-
ленило – Београд’’ како не би дошло до оштећења кореновог 
система у зони интервенција које могу утицати на стабил-
ност стабла, а тиме на безбедност људи и имовине.

Планирани дрвореди у границама плана налазе се:
– Са парне стране Улице патријарха Димитрија, у зони 

железничке станице. У дужини од око 400 m, планиран је јед-
ностран, једноредни, хомоген дрворед, са травном баштицом. 
Избор врсте мора да буде сведен на ниже лишћаре – како би 
се задовољили услови прегледности. Изабрати декоративне 
врсте које подносе услове повећаног аерозагађења, присуство 
соли и измењен водно ваздушни режим у земљишту.

– У зони ТРАМ/БУС окретнице планиран је једностра-
ни, дворедни дрворед, као и групе декоративног дрвећа 
сађене у слободној форми. Избор врста прилагодити распо-
ложивом простору, условима прегледности, природним и 
створеним условима средине. За дрворед користити школо-
ване саднице наглашених естетских особина, уједначене ви-
сине, формиране круне, правилног дебла чистог од грана до 
висине минимум 2,5 m. Ускладити положај садница и трасе 
комуналних инсталација.

Ван трасе постојећег и планираних дрвореда, на проши-
рењима између спољне линије тротоара и границе плана, 
планирано је партерно зеленило (због траса комуналних 
инсталација). Приликом пројектовања зелених површина 
на раскрсницама, један од основних услова је добра прос-
торна прегледност и безбедно одвијање саобраћаја. Решење 
треба да буде партерно са великим учешћем травних повр-
шина. Поред травњака, користити покриваче тла, трајнице 
и групације ниског шибља – до 70 cm.

У фази израде техничке документације, обезбедити кол-
ски приступ објекту самачког хотела изузимајући део пла-
ниране зелене површине у оквиру регулације саобраћајни-
це непосредно испред објекта.

За све планиране јавне зелене површине у оквиру ре-
гулације јавних саобраћајних површина обавезно урадити 
Главни пројекат уређења и озелењавања уз претходно при-
бављене Техничке услове ЈКП „Зеленило – Београд”.

Прибављени услови ЈКП „Зеленило – Београд’’, бр. VII/3 
51/199 од 1. јула 2013. године.

3.2. Инфраструктурна мрежа, објекти и површине 
(Графички прилог бр. 8 „Синхрон план” Р 1:1.000)

3.2.1. Водоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа 

и објекти” Р 1:1.000)

Постојеће стање
По свом висинском положају територија обухваћена 

Планом детаљне регулације за просторно-културно-исто-
ријску целину Топчидер – I фаза, (саобраћајница Патријар-
ха Димитрија од улице Пере Велимировића до Улице ос-
лободиоци Раковице и Улица ослобођења) припада првој 
и другој висинској зони водоснабдевања града Београда. 
Осим цевовода мањих пречника који служе у дистрибутив-
не сврхе на предметној територији се налази и следећи при-
марни објекти водовода, и то:

– цевовод прве висинске зоне В1Ø350А дуж постојећих 
саобраћајница Патријарха Димитрија и Раковички пут,

– цевовод прве висинске зоне В1Ø800Ч дуж постојеће 
саобраћајнице Патријарха Димитрија до Улице ослободио-
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ци Раковице. Цевовод је обухваћен са две станице катодне 
заштите на територији плана, у Улици патријарха Дими-
трија бр. 55 и Улици ослобођења бр. 14

– цевовод друге висинске зоне В2Ø800Ч чија се траса 
укршта са Улицом ослобођења. 

– цевовод друге висинске зоне В2Ø400Ч чија се траса 
укршта са Улицом ослобођења.

– цевовод друге висинске зоне В1Ø200A чија се траса 
укршта са Улицом ослобођења.

Планирано стање
На територији обухваћеној планом све постојеће це-

воводе мањег пречника од Ø150 је потребно заменити це-
воводом минималног пречника В1Ø150. Трасе постојеће 
водоводне мрежe потребно je ускладити са планираним ре-
шењем саобраћајнице Патријарха Димитрија. 

– Цевовод прве висинске зоне В1Ø350 дуж постојеће 
саобраћајнице Патријарха Димитрија је од азбест цемента. 
Планирана је његова замена цевоводом пречника В1Ø400 
целом дужином. Планирана траса цевовода је у саобраћај-
ници, на један метар од ивичњака, на делу од улице Пилота 
Михајла Петровића до Улице ослобођења. На осталом делу 
трасе цевовод се налази у тротоару.

– Цевовод прве висинске зоне В1Ø800 се реконстру-
ише на делу трасе у обухвату плана и то, од Варешке ули-
це до Улице пилота Михајла Петровића и од планиране 
аутобуско-трамвајске окретнице тамваја до Улице Осло-
бођења. Траса цевовода је у саобраћајници на удаљености 
мин 5,0m од трамвајских шина. Потребно је за целу трасу 
цевовода урадити катодну заштиту или планирати цево-
вод од матријала који су заштићени од од лутајућих струја. 
Постојеће станице катодне заштите је потребно замени-
ти новим станицама са аутоматском регулацијом, а према 
пројекту катодне заштите за целу трасу цевовода и услови-
ма ЈКП „Београдски водовод и канализација”. 

На местима укрштања постојећих и планираних цево-
вода са трамвајском пругом заштиту цевовода ускладити са 
нивелетом планиране собраћајнице.

Снабдевање потрошача водом је предвиђено са плани-
раних цевовода В1Ø150 смештених у оквиру регулације па-
ланиране собраћајнице. 

На планираној дистрибутивној водоводној мрежи пред-
видети довољан број надземних противпожарних хидраната. 

Прикључење објекта на уличну водоводну мрежу извес-
ти преко водомера у водомерном окну, а према техничким 
прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације”.

Пројекте водоводне мреже радити према техничким 
прописима ЈКП „Београдског водовода и канализације”. 

Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација” – 
Служба за развој водовода бр. 164998 I4-2 394, П 951 од 8. 
јула 2013. године.

3.2.2. Канализациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 5 „Водоводна и канализациона мрежа 

и објекти” Р 1:1.000)

Постојеће стање
Територија обухваћена Планом детаљне регулације за 

просторно-културно-историјску целину Топчидер-I фаза, 
(саобраћајница Патријарха Димитрија од улице Пере Вели-
мировића до улице Ослободиоци Раковице и Улица Осло-
бођења), према Генералном решењу Београдске канализације 
припада територији Централног градског канализационог 
система и налази се на подручју Топчидерског канализаци-
оног слива где је заступљен сепарациони систем каналисања.

Реципијент за употребљене воде су Топчидерски фекал-
ни колектори и то: стари ФК60/110 и нови ФК120/180. У Ва-
решкој улици постоји мрежа фекалне канализације која је 
прикључена на фекални колектор ФК60/110. 

Следећи колектори својим трасом пресецају планирану 
саобраћајницу: 

– фекални канал Ø350-400, северно од раскрснице Пи-
лота Михајла Петровића и Патријарха Димитрија, 

– постојећи фекални канал Ø600 mm у зони раскрснице 
Пилота Михајла Петровића и Патријарха Димитрија, 

– колектори 60/110 cm и 120/180 cm северно од 
раскрснице улица Патријарха Димитрија и Мишка Крањца, 
у близини Топчидерске реке и

– фекални канал ФКØ600 из Улице ослободиоци Рако-
вице.

Реципијент за атмосферске воде је Топчидерска река, 
односно атмосферски колектори АБ900 и АБ1000 који се у 
зони моста у Варешкој улици уливају у Топчидерску реку и 
Раковички поток.

Планирано стање
Траса постојећег фекалног колектора ФК120/180 се од 

Варешке улице, а у дужини од око 500m, поклапа са трасом 
планиране трамвајске пруге. На том потезу је планирано 
измештање колектора у десну траку саобраћајнице.

Постојећи атмосферски колектори АБ900 и АБ1000 се 
укидају и замењују планираним колектором димензија мин.
АКØ1000 – мин. АК Ø1500 који прикупљене воде испушта у 
реку Топчидерку.

За потребе одводњавања коловоза предметне саобраћај-
нице планирано је двострано одводњавање атмосферским 
каналима димензија мин.Ø300. Реципијент за атмосферске 
воде је Топчидерска река и Раковички поток.

За пречишћавање атмосферских вода, до степена који 
обезбеђује другу класу воде у реципијенту су обезбеђене 
јавне површине за смештај уређаја за пречишћавање.

Одводњавање саобраћајне траке за возила јавног пре-
воза је преко мреже интерне канализације чије одржавање 
није у надлежности ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”. Планирану канализацију саобраћајне траке за возила 
јавног превоза, прикључити на градску канализацију ис-
кључиво преко таложника и то на ревизионе шахтове. 

Минимални пречник планиране атмосферске канализа-
ције је Ø300 а фекалне Ø250.

Изнад планиране канализације која није у регулацији 
планираних саобраћајница, а налази се у оквиру јавних 
површина, обезбедити колско-пешачке стазе за несметан 
приступ возилима ЈКП „БВК” у случају интервенције на ис-
тим. Постојеће ревизионе силазе на канлизационој мрежи 
која се задржава ускладити са нивелетом планираних са-
обраћајница.

Пројекте уличне канализационе мреже потребно је ра-
дити према техничким прописима ЈКП „Београдског водо-
вода и канализације”. 

Објекте прикључити на уличну канализацију према 
техничким прописима ЈКП „Београдског водовода и кана-
лизације”.

Услови ЈКП „Београдски водовод и канализација” – 
Служба за развој канализације бр. 16499/1, Н/516, I4-2 
-394/1 од 7. јула 2013. године.

3.2.3. Водопривреда
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела 

са смерницама за спровођење” Р 1:1.000) 

Постојеће стање
Територија обухваћена Планом детаљне регулације за 

просторно-културно-историјску целину Топчидер-I фаза, 
(саобраћајница Патријарха Димитрија од Улице Пере Вели-
мировића до Улице ослободиоци Раковице и Улица Осло-
бођења) припада сливу Топчидерске реке.

Регулација Топчидерске реке изведена је од ушћа у реку 
Саву, km 0+250,00 до km 12+300,00. Усвојен је протицај-
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ни профил на стогодишњу велику воду Q1%=125m3/s, с 
тим да је обезбеђен прихват и хиљадугодишње велике воде 
Q0,1%=160m3/s без изливања. Постојеће регулисано корито 
Топчидерске реке је двогубе форме. Основно (минор) корито 
обложено је бетонском облогом дебљине 30 cm, а затрављене 
косине мајор корита су у нагибу 1:1,5. На деоници реке која 
је се налази у обухвату плана, река је регулисана целом ду-
жином. Пад регулисаног дна на целој деоници је око i=2,6‰.

Планирана саобраћајница, на стационажи km 5 + 900, се 
укршта са Раковичким потоком и то са колекторским делом 
регулисаног профила. Корито је сандучастог пресека ди-
мензија 600x250 cm.

Планирано стање
Због трасе планиране Улице патријарха Димитрија по-

требно је изместити део постојећег корита Топчидерске 
реке ван саобраћајне површине, од северне границе плана 
до моста у Варешкој улици.

На измештеној деоници Топчидерске реке је задржан 
карактеристичан облик попречног профила и пад дна као 
на постојећој регулацији. Планирано је основно (минор) 
корито обложено бетонском облогом, а косине мајор кори-
та су затрављене. 

Планирани је појас регулације Топчидерске реке обух-
вата протицајни профил (корито које обезбеђује протицај 
воде повратног периода Т=1.000 година са надвишењем од 
минимум 20 cm). Појас регулације је 30,20 m, осим на де-
оници уклапања у постојеће стање, у зони моста у Варешкој 
улици, са обостраним интервентним путем за одржавање 
корита минималне ширине 4 m. Завршна обрада интер-
вентног пута ће бити трава, па је потребно да сама његова 
конструкција омогући кретање очекиваних возила.

Нивелета планираних мостова преко водотока, у Вареш-
кој улици и моста у близини Улице Мишка Крањца, мора 
бити одређена на начин да кота ДИК (доња ивица конструк-
ције) буде изнад меродавног рачунског нивоа воде водотока 
увећане за заштитну висину – зазор (минимална висина за-
зора је 0,8 m), а према условима ЈВП „Београдводе”. 

Планиране испусте атмосферске канализације у Топ-
чидерску реку ускладити са регулисаним профилом (ситу-
ационо и висински), уз услов очувања прописане II класе 
вода у реципијенту. Места улива атмосферске канализације 
и пролаза испод мостова обезбедити од ерозије. Стабил-
ност косина планираног мајор корита обезбедити материја-
лом који омогућава да завршни слој буде трава. 

водене површине број катастарске парцеле
ознака 

грађевинске 
парцеле

корито Топчидерске 
реке

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 579.

 КАН1

корито Топчидерске 
реке

КО Стара Раковица
Целе к.п.: 2373/6; 
Делови к.п.: 962/2; 962/1; 2373/7; 945; 944/2; 944/1; 
582; 2373/1; 2377/3; 581/2; 581/1; 580; 2377/1; 

 КАН2

Топчидерска река 
уз саобраћајницу 
Патријарха Павла

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 579.

 ТР

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из гра-
фичког прилога бр. 4 „План грађевинских парцела за јавне 
намене са планом спровођења” Р 1:1.000

Пројектном документације је потребно проверити ка-
пацитет постојеће колекторске деонице Раковичког пото-
ка и по потреби реконструисати је у оквиру регулације са-
обраћајнице. 

Услови ЈВП „Београдводе”, бр. 2330/2, од 29. новембра 
2013. године и бр. 3701/2-09 од 15. марта 2010. године.

3.2.4. Електроенергетска мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 6.1. „План електроенергетске мреже 

и објеката” Р 1:1.000)

У границама предметног подручја налазе се следећи 
електроенергетски водови:

– надземни вод 110 kV, бр. 130/3, веза ТС 110/10 kV „Бе-
оград 16 (Филмски град)” и TС 220/110 kV „Београд 3”;

– подземни вод 35 kV, веза ТС 110/35 kV „Београд 2” и 
ТС 35/10 kV „Раковица”; 

– два подземна вода 35 kV, веза ТС 110/35 kV „Београд 2” 
и ТС 35/10 kV „Канарево брдо”; 

– два подземна вода 35 kV, веза ТС 110/35 kV „Београд 11” 
и ТС 35/10 kV „21 мај”;

– подземна деоница вода 35 kV, веза ТС 35/10 kV „Кана-
рево брдо” и ТС 35/6 kV „Топлана Церак”; 

– надземно – подземни вод 35 kV, веза ТС 35/10 kV „Ра-
ковица” и ТС 35/10 kV „Рипањ”; 

– кабловски водови 10 и 1 kV;
– надземни водови 10 и 1 kV;
– водови јавног осветљења;
– контактна мрежа са одговарајућим електроенергет-

ским водовима за напајање.
Планиране саобраћајне површине усагласити са 

постојећим надземним водовима у складу са Правилником о 
техничким нормативима за изградњу надземних електроенер-
гетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени 
лист СФРЈ”, број 65/88, „Службени лист СРЈ”, број 18/92).

Ширина зоне заштите постојећег надземног вода 110 kV је 
50 m (по 25 m са обе стране од осе надземног вода), а постојећег 
надземног вода 35 kV је 30 m (по 15 m са обе стране од осе над-
земног вода).

Постојеће подземне водове 35 kV, који су угрожени из-
градњом планиранe саобраћајнице, потребно је изместити 
и/или заштитити. Уколико се трасе подземних водова нађу 
испод коловоза постојећих или планираних саобраћај-
ница (јавних или интерних), водове 35 kV заштитити по-
стављањем у кабловску канализацију пречника ǿ160 mm. 
Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске кана-
лизације. Измештање постојећих подземних водова 35 kV 
извести подземним водовима одговарајућег типа и пресека.

Планира се измештање постојећег стуба бр. 1554 и уки-
дање постојећег стуба бр. 1553 надземне деонице вода 35 kV, 
веза ТС 35/10 kV „Раковица” и ТС 35/10 kV „Рипањ”, који су 
угрожени изградњом планиране саобраћајнице. Надземни вод 
од стуба бр. 1555 до стуба бр. 1554 се премешта на измеште-
ни стуб 1554’, од стуба бр. 1554 до стуба бр. 1553 се укида, од-
носно, од стуба бр. 1554' до стуба бр. 1553 се каблира. . Плани-
рани стуб бр.1554’ надземног вода 35 kV мора имати потребну 
висину како би се задовољила потребна растојања од објеката.

Планирани водови 35 kV полажу се у тротоарском прос-
тору планиране саобраћајнице, у рову дубине 1,1 m. На 
месту укрштања са подземним инсталацијама дубина може 
бити и већа у зависности од коте полагања инсталација. 

Постојеће електроенергетске водове 10 kV и 1 kV, који 
могу бити угрожени планираном реконструкцијом, механич-
ки заштитити, а ако су у колизији изместити на нову локацију.

За планиране електроенергетске водове 10 kV, 1 kV и 
инсталације јавне расвете, обезбедити у тротоарском делу 
планираних саобраћајница коридор дубине 0,8 m и ширине 
у зависности од броја електричних водова. 

За планиране електроенергетске водове 1 kV, инста-
лације јавне расвете као и контактне мреже, обезбедити у 
делу планиране саобраћајне траке за возила јавног превоза 
коридор дубине 0,8 m и ширине у зависности од броја елек-
тричних водова. 
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Напајање нове контактне мреже обезбеђује се из 
постојећих исправљачких станица. За планиране стубове 
ЈГС-а, који носе и светиљке јавне расвете, обезбедити по-
требне димензије и дубине темеља стуба према условима 
Електродистрибуције Београд и ГСП.

Све слободне и саобраћајне површине као и паркинг 
просторе опремити инсталацијама јавног осветљења тако 
да се постигне задовољавајући ниво фотометријских ве-
личина. За осветљење применити савремене светиљке које 
омогућавају квалитетну и економичну расвету. 

За потребе семафорске сигнализације изградити мрежу 
одговарајућих водова. За напајање електричном енергијом 
семафорских уређаја користити мрежу Електродистрибу-
ције Београд.

На местима где се очекују већа механичка напрезања 
тла, електроенергетске водове полагати у кабловску канали-
зацију или заштитне цеви. Предвидети 100% и 50% резерве 
у броју отвора кабловске канализације за електроенергетске 
водове 10 kV и 1 kV респективно. 

Услови „Електродистрибуције Београд”, број 5110 МГ, 
5130 СМ, 2018/13, од 26. јуна 2013. године. 

Услови ЕМС број III/18/04/83/1, од 10. маја 2013. године. 

3.2.5. Телекомуникациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 6.2 „План ТК мреже и објеката” 

Р 1:1.000)

Предметно подручје припада кабловском подручју АТЦ 
„Раковица”. 

Дистрибутивна телекомуникациона мрежа изведена је 
кабловима постављеним слободно у земљу или у телекому-
никациону канализацију, а претплатници су преко споља-
шњих односно унутрашњих извода повезани са дистрибу-
тивном мрежом.

На предметном подручју за потребе постојећих телеко-
муникационих корисника изграђена је телекомуникациона 
мрежа, у тротоару или слободној јавној површини, и у ок-
виру ње:

– постојећа ТК канализација;
– постојећи подземни ТК кабалови;
– оптички ТК кабалови у ТК канализацији.
У циљу једноставнијег решавања потреба за новим при-

кључцима као и преласка на нове технологије потребно је 
предвидети приступ свим постојећим и планираним објек-
тима путем ТК канализације. Планирану ТК канализацију 
изградити подземно, у коридору постојећих и планираних 
саобраћајних површина или у слободној јавној површини. 
Цеви за ТК канализацију полагати у рову преко слоја песка 
дебљине 0,1 m. Дубина рова за постављање ТК канализа-
ције у тротоару је 1,1 m, а у коловозу 1,3 m. Постојеће ТК 
водове изместити у планирану ТК канализацију. Постојеће 
ТК инсталације угрожене изградњом планираних објеката 
и саобраћајница изместити на безбедно место. 

Постојећа окна дуж трасе ТК канализације која се про-
ширује потребним бројем цеви, реконструисати – проши-
рити максимално могуће, у зависности од осталих подзем-
них инсталација. Реконструисати постојећа окна која се 
задржавају на коловозу или на паркинг местима, ојачати 
горњу плочу као за окно у коловозу. 

Планиране водове за потребе кабловског дистрибуци-
ониг система (КДС) изградити у коридору планираних и 
постојећих телекомуникационих водова – телекомуникаци-
оне канализације. Планиране водове КДС изградити под-
земно у рову потребних димензија.

За предметни комплекс прибављени су технички услови 
„Телеком Србија” а.д. бр. 125475/3-2013 ММ/132 од 24. маја 
2013. године. 

3.2.6. Топловодна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 7 „Топловодна и гасоводна мрежа 

и објекти” Р 1:1.000)

Постојеће стање
На овом подручју изведен је и у фази експлоатације 

топловод пречника Ø159/4,5 mm у коридору Варешке ули-
це. Поменути топловод припада топлификационом систе-
му топлане ТО „Миљаковац” која ради у температурном и 
притисном режиму 120/65 °С и НП25 бар.

Планирана топловодна мрежа
Планирана је изградња следећих топловода:
1. Деоница магистралног топловода пречника Ø610/800 

mm (ДН600) који се полаже у Улици патријарха Димирија од 
улице Мишка Крањца до планираног магистралног топлово-
да Ø508/630 mm (ДН500) дуж Улице патријарха Павла према 
ПДР за ПКИЦ Топчидер – I фаза (саобраћајница Патријар-
ха Павла од Улице Паштровићеве до Улице Пере Велимиро-
вића), („Службени лист Града Београда”, број 9/12);

2. Деоница магистралног топловода пречника Ø508/630 
mm (ДН500) који се полаже у Улици патријарха Димирија 
од Улице Мишка Крањца до Улице ослободиоци Раковице;

3. Деоница магистралног топловода пречника Ø457, 
2/630 mm (ДН450) који се полаже Улици ослобођења од 
раскрснице ул. Патријарха Димитрија и ул. Ослободиоци 
Раковице до окретнице трамваја и аутобуса;

4. Деоница магистралног топловода пречника Ø406, 
4/560 mm (ДН400) који се полаже Улице ослобођења од ок-
ретнице трамваја и аутобуса до кружног тока и пута за вој-
ни комплекс „Кнежевац”;

5. Деоница магистралног топловода пречника Ø355, 
6/500 mm (ДН350) који се полаже у Улици ослобођења до 
границе Плана;

6. Магистрални крак пречника Ø610/800 mm (ДН600) 
од улице патријарха Димитрија дуж Варешке улице који би 
повезивао грејна подручја топлана: ТО „Нови Београд”, ТО 
„Миљаковац” и ТО „Вождовац”;

7. Магистрални крак пречника Ø610/800 mm (ДН600) од 
улице патријарха Димитрија кроз подземни пролаз према 
Врбничкој улици који би повезивао грејна подручја топла-
на: ТО „Нови Београд”, ТО „Миљаковац” и ТО „Церак”;

8. Топловодни крак пречника Ø273/400 mm (ДН250) од 
Улице патријарха Димитрија за Улицу Мишка Крањца;

9. Топловодни крак пречника Ø168, 3/250 mm (ДН150) од 
Улице патријарха Димитрија за Улицу ослободиоца Раковице;

10. Топловодни крак пречника Ø273/400 mm (ДН250) од 
Улице патријарха Димитрија за насеље Ресник;

11. Топловодни крак пречника Ø168,3/250 mm (ДН150) 
од Улице патријарха Димитрија ка окретници аутобуса и 
трамваја;

12. Топловодни крак пречника Ø114,3/200 mm (ДН100) 
од Улице патријарха Димитрија ка Улици првобораца и

13. Топловодни крак пречника Ø168,3/250 mm (ДН150) 
од Улице патријарха Димитрија ка касарни Војске Србије.

Такође предвидети реконструкцију постојећег топловода 
Ø159/4,5 mm на Ø273/400 mm (ДН250) у Варешкој улици и 
повезивање истог са планираним топловодом Ø610/800 mm 
(ДН600).

Планирану топловодну мрежу полагати у слоју песка 
као предизоловане цеви, са минималним надслојем земље 
од 0.8 m мерено од горње ивице цеви. 

Тамо где је то неопходно услед денивелисаних планира-
них раскрсница саобраћајница, топловод се води надземно, 
причвршћен за конструкцију надвожњака у складу са пра-
вилима машинске и грађевинске струке.
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Резервисати простор за планиране топловоде, у скла-
ду са одредбама из „Одлуке о снабдевању града топлотном 
енергијом („Службени лист Града Београда”, број 43/2009). 

Услови ЈКП Београдске електране број II-4001/3, од 29. 
јула 2013. године.

3.2.7. Гасоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 7 „Топловодна и гасоводна мрежа 

и објекти” Р 1:1000)

Постојеће стање
На предметном простору изведени су и у фази експло-

атације следећи гасоводи:
– Челични дистрибутивни, притиска р=6/12 бар-а и то 

деоница ГМ 05-04 „Авала”– „Церак” са пречником Ø273 
mm који пресеца предметну саобраћајницу код раскрснице 
са улицама Врбничкој и Варешкој;

– Челични дистрибутивни, притиска р=6/12 бар-а за 
потрошаче на Раковици, са пречником Ø273 mm и Ø273 
mm, који сече Улицу Мишка Крањца и у коридору је улица 
патријарха Димитрија у дужини око 300 m.

Планирана гасоводна мрежа
Према Генералном плану Београда 2021(„Службени 

лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14), 
у ширем коридору предметне саобраћајнице планирана је 
деоница градског гасовода притиска р=6¸12 бар.

Ова деоница гасовода је део веће технолошке целине 
(мреже градског гасовода) за коју је потребно израдити по-
себан План детаљне регулације. 

За снабдевање дела индустријске целине АД 21.мај пла-
нирати изградњу прикључног гасовода притиска р=6/12 
бар-а са пречницима Ø168,3 mm и Ø114,3 mm од постојећег 
челичног дистрибутивног гасовода Ø168,3 mm и део поли-
етилеског гасовода притиска р=6/12 бар-а, а све у регула-
цији предметне саобраћајнице.

Због изградње нових трамвајских шина и постављања 
каблова семафорске сигнализације изместити постојећи че-
лични дистрибутивни гасовод пречника Ø 273 mm и при-
тиска р=6/12 бар-а од тачке „А” до тачке „Б” на начин како 
је то дато у графичким прилозима.

На местима укрштања гасовода са коловозом и трам-
вајском пругом исти мора бити заштићен са заштитном 
цеви или неким другим заштитним елементом у складу са 
важећим прописима и нормативима.

Такође, поштовати минимално дозвољено растојање га-
совода и ближе шине од трамвајске пруге приликом пара-
лелног вођења, а које износи 3.0 m. 

Приликом изградње гасоводне мреже и постројења при-
државати се свих ставки из „Услова и техничких норматива 
за пројектовање и изградњу градског гасовода” („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82, 26/83 и 6/88) 
и „Правилника о техничким нормативима за полагање и 
пројектовање дистрибутивног гасовода од полиетиленских 
цеви за притисак до 4 бар-а” („Службени гласник РС”, број 
22/92).

Услови СРБИЈАГАС број 06-03/7983, од 25. априла 2013. 
године.

Инфраструктурне површине број катастарске парцеле
ознака 

грађевинске
парцеле

инфраструктурне површине и 
објекти-топловод

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 963/1, 2385/1.

 К1

инфраструктурне површине и 
објекти-канализација

КО Стара Раковица
Делови к.п.: 1933, 2373/5. 

 К2

инфраструктурне површине и 
објекти-водовод

КО Кнежевац
Делови к.п.: 2269/2, 691/2, 699/4. 

 K3

Инфраструктурне површине број катастарске парцеле
ознака 

грађевинске
парцеле

инфраструктурне површине и 
објекти-водовод

КО Кнежевац
Делови к.п.: 2270.

 K4

инфраструктурне површине и 
објекти-стуб далековода

КО Кнежевац
Делови к.п.: 596/1. 

 K5

3.2.8. Коридори инфраструктурне мреже
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела 

са смерницама за спровођење” Р 1:1.000) 

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из гра-
фичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела за јавне 
намене са планом спровођења” Р 1:1.000

3.3. Јавне зелене површине
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела 

за јавне намене са планом спровођења” Р 1:1.000) 

јавне зелене површине
број блока/тип број катастарске парцеле

ознака 
грађевинске

парцеле
Јавна зелена површина, типа сквер КО Стара Раковица

Делови к.п.: 580. 
ЗЕЛ1

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских 
и грађевинских парцела из текстуалног и графичког дела 
важе бројеви катастарских и грађевинских парцела из гра-
фичког прилога бр.4 „План грађевинских парцела за јавне 
намене са планом спровођења” Р 1:1.000

Планиран је као део веће јавне зелене површине типа 
сквера, на углу улица Патријарха Димитрија и Пере Вели-
мировића. У даљој пројектној разради, придржавати се 
правила уређења која се односе на већи део целине сквера, 
а која су дата Планом детаљне регулације за просторну кул-
турно-историјску целину топчидер – I фаза, (саобраћајница 
Патријарха Павла од Улице Топчидерске до Улице Пере Ве-
лимировића), („Службени лист Града Београда”, број 9/12):

– Застрте површине могу да чине максимално 35% повр-
шине сквера. Остатак чине незастрте површине – у директ-
ном контакту са тлом.

– Организовати матрицу стаза и обезбедити континуит-
ет пешачких кретања.

– Предвидети место за одмор и седење, што даље од са-
обраћајнице.

– Простор опремити неопходним мобилијаром.
– Озлењавање извршити репрезентативним формама 

зеленила прилагођене датим условима средине.
Применити и следећа правила:
– Користити квалитетне засторе, безбедне за ко-

ришћење у различитим временским условима. Решити од-
вођење вишка атмосферских вода са застртих површина.

– У избору садног материјала искључити отровне биљке, 
изазиваче алергија, врсте са бодљама.

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

Обавезно урадити Главни пројекат уређења и озелења-
вања за целокупан простор сквера. Претходно прибавити 
Техничке услове из надлежности ЈКП „Зеленило – Београд”.

Прибављени услови ЈКП „Зеленило – Београд”, бр. VII/3 
51/199 од 1. јула 2013. године, услови ЈП „Србијашуме”, бр. 
495, од 16. јануара 2014. године.
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В) Смернице за спровођење плана
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела 

за јавне намене са планом спровођења” Р 1:1.000)

Овај план представља основ за издавање информације о 
локацији, локацијских услова, и основ за формирање грађе-
винских парцела јавне намене у складу са Законом о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 
– испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).

Инвеститор је дужан да се, пре подношења захтева за 
издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се 
одобрава изградња објеката, односно реконструкција или 
уклањање објеката, наведених у Листи I и Листи II Уредбе 
о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена 
утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати проце-
на утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
број 114/08), обрати надлежном органу за заштиту живот-
не средине ради спровођења процедуре процене утицаја на 
животну средину, у складу са одредбама Закона о процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 36/09). Студија о процени утицаја израђује се на 
нивоу генералног, односно идејног пројекта и саставни је 
део захтева за издавање грађевинске дозволе.

Планом је аналитички дефинисана граница у оквиру које је 
дато техничко решење трасе. На овај начин је омогућено да се 
даљом разрадом решења трасе, кроз техничку документацију, 
унапреде поједина решења дата у плану (у оквиру дефинисане 
границе) у циљу побољшања саобраћајних ефеката и рациона-
лизације трошкова изградње планиране саобраћајнице.

Овим планом омогућава се да кроз даљу разраду, кроз 
техничку документацију, могу унапредити (мењати) и ре-
шења инфраструктуре унутар границе плана (пречници 
инсталација и распоред инсталација у профилу).

Дозвољава се фазност изградње (по деоницама и функ-
ционалним целинама) саобраћајних и комуналних површи-
на и објеката, уз обавезно поштовање услова прописаних на 
нивоу плана.

Није дозвољена парцелација и препарцелација планира-
них парцела јавних површина.

1. Однос према постојећој планској документацији
(Подаци о постојећој планској документацији су саставни 

део документације плана)

Ступањем на снагу овог плана ставља се у делу ван снаге:
– Детаљни урбанистички план Улице патријарха Ди-

митрија од првог до другог аутопутског полупрстена, 
(„Службени лист Града Београда”, број 14/77), – у граница-
ма овог плана, због потпуног напуштања трасе планиране 
саобраћајнице а на основу планског документа вишег реда: 
Генералног плана Београда 2021 („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09 и 70/14)

– План детаљне регулације за просторну културно-исто-
ријску целину Топчидер – I фаза (саобраћајница Патријарха 
Павла од Улице топчидерске до Улице Пере Велимировића), 
(„Службени лист Града Београда”, број 9/12),

– у границама овог плана, због промене профила улице, 
мења се план грађевинских парцела са смерницама за спро-
вођење и то: грађевинска парцела ЗЕЛ 1.

– Измене и допуне дела Генералног урбанистичког пла-
на Београда за простор центра градске подцелине на тери-
торији општине Раковица, („Службени лист Града Београ-
да”, број 6/03),

– у границама овог плана, због промене намене јавних 
зелених површина у јавне саобраћајне површине. 

– Детаљни урбанистички план индустријске зоне у Ра-
ковици, („Службени лист Града Београда”, број 6/78), 

– у границама овог плана, због промене трасе и профила 
планиране саобраћајнице, и планиране мреже инфраструк-
турних водова.

– Детаљни урбанистички план путничког железничког 
чвора у Београду – први део, („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 13/72, 22/76 и 8/77), – у границама овог плана, 
због промене саобраћајног и инфраструктурног решења.

Саставни део овог плана су и:

II. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

лист бр. 0 – Прегледна ситуација
лист бр. 1 – Постојећa намена површина 1:1.000
лист бр. 2 – Планирана намена површина 1:1.000
лист бр. 3 – Регулационо-нивелациони план 
за грађење објеката и саобраћајних површина 
са алитичко-геодетским елементима 
за обележавање и попречним профилима 1:1.000
лист бр. 3.1. – Подужни профили 1: 100/1.000
лист бр. 4 – План грађевинских парцела 
за јавне намене са планом спровођења 1:1.000
лист бр. 5 – Водоводна и канализациона 
мрежа и објекти 1:1.000
лист бр. 6.1. – План електроенергетске мреже 
и објеката 1:1.000
лист бр. 6.2. – План ТК мреже и објеката 1:1.000
лист бр. 7 – Топловодна и гасоводна мрежа 
и објекти 1:1.000
лист бр. 8 – Синхрон план 1:1.000
лист бр. 8.1. – Синхрон план, Попречни профили 1:200
лист бр. 9 – Инжењерско-геолошка карта терена 1:1.000

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

– Регистрација предузећа
– Лиценца одговорног урбанисте
– Одлука о приступању изради плана
– Образложење Секретаријата за урбанизам и грађевин-

ске послове
– Извештај о обављеном јавном увиду у нацрт плана
– Извештај о обављеној стручној контроли нацрта плана 
– Решење о приступању стратешкој процени утицаја на 

животну средину
– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину
– Извештај о учешћу заинтересованих органа, организа-

ција и јавности у јавном увиду
– Решење Секретаријата за заштиту животне средине 

којим се даје сагласност на Извештај о стратешкој процени 
утицаја на животну средину

– Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради 
Плана

– Извод из Генералног плана Београда 2021 
– Извештај о обављеној стручној контроли концепта 

плана
– Полазне основе – Концепт плана 
– Стечене урбанистичке обавезе за подручје обухваћено 

Планом са графичким прилогом
– Геолошко-геотехничка документација
– Картирање и вредновање биотопа (Извод из ГИС-а би-

отопа Београда)
– Катастарско-топографски план
– Катастарски план са радног оригинала
– Катастар водова и подземних инсталација са радног 

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

Скупштина Града Београда
Број 350-834/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу члана 4. став 2. и члана 57. 
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење, 44/14 – др. 
закон), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и 
члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Ја-
вног комуналног предузећа „Јавно осветљење” Београд, 
који је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 70, на 
седници одржаној 11. септембра 2015. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-845/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а 
у вези са чланом 36. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење 
и 44/14 – др. закон), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Разрешава се директор Јавног комуналног предузећа 
„Инфостан”, Веселин Марковић, дипломирани правник, 
због подношења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-717/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон), члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), а 
у вези са чланом 42. Закона о јавним предузећима („Служ-
бени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење 
и 44/14 – др. закон), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Именује се Марко Митић, мастер менаџер организа-
ционих наука, за вршиоца дужности директора Јавног ко-
муналног предузећа „Инфостан”, на период од шест месеци.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-718/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра  2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

1. Разрешава се мр Драган Кићовић дужности вршиоца 
дужности директора Центра за ликовно образовање.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-711/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО 

ОБРАЗОВАЊЕ

1. Именује се мр Драган Кићовић, академски сликар, за 
директора Центра за ликовно образовање, на период од че-
тири године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-712/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА

1. Разрешава се Божидар Зејак дужности вршиоца дуж-
ности директора Педагошког музеја.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-713/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА

1. Именује се Божидар Зејак, професор југословенске и 
светске књижевности, за директора Педагошког музеја, на 
период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-714/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

БИБЛИОТЕКЕ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

1. Разрешава се Јасмина Иванковић дужности вршиоца 
дужности директора Библиотеке „Димитрије Туцовић”.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-715/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о кул-
тури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др закон) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ „ДИМИ-

ТРИЈЕ ТУЦОВИЋ”

1. Именује се Јасмина Иванковић, професор српског је-
зика и књижевности, за директора Библиотеке „Димитрије 
Туцовић”, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-716/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо број 2, 
представници запослених,

– Зорица Милетић и 
– Снежана Шћепановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-741/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Дучић”, Нови Београд, Милентија По-
повића број 16, представник родитеља, Ђорђе Ранчић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-743/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вожд Карађорђе”, Београд, Јаково, Бољевачка 
број 2, представник родитеља, Милица Богојевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-746/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Љубомир Аћимовић”, Обреновац, Цара Лаза-
ра број 2, представник родитеља, Славица Стевановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-748/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јелица Миловановић”, Сопот, Кнеза Милоша 
број 12, представник јединице локалне самоуправе, Јасмина 
Живановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-750/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Цана Марјановић”, Раља, Сопот, Бате Мирко-
вића број 23, представници јединице локалне самоуправе,

– Бранка Стевановић Јовановић и
– Станислав Павић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-752/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Радоје Домановић”, Нови Београд, Булевар 
уметности број 31, представник родитеља, Давид Жар-
ковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-754/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Ђуро Стругар”, Нови Београд, Милутина Милан-
ковића број 148, представник родитеља, на лични захтев, Ли-
дија Мистовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-756/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних хе-
роја број 12, 

– Дејан Ђорђевић, представник запослених и
– Горан Пецић, представник родитеља.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-758/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вук Караџић”, Београд, Сремчица Школска 
број 4, представник родитеља, на лични захтев, Александар 
Мацура.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-760/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Светозар Милетић”, Земун, Немањина број 25, 
представници родитеља

– Драган Булатовић и
– Јоже Водник.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-762/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Душан Дугалић”, Београд, Ђердапска број 19, 
представник родитеља, Ана Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-764/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Јован Миодраговић”, Београд, Војводе Драго-
мира број 1, представник родитеља, Драган Јанковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-766/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Васа Пелагић”, Београд, Милана Зечара број 2, 
представник родитеља, Бојан Цакић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-768/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Душко Радовић”, Београд, Сремчица, Томаса 
Едисона број 3, представник запослених, Валентина Антић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-770/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Зага Маливук”, Београд, Грге Андријановића 
број 18, представник запослених, Ивана Ванић Савић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-772/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



26. октобар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 62 – 33

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ”, МЛАДЕ-

НОВАЦ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне музичке школе „Стеван Христић”, Младеновац, 
Краља Петра Првог број 175, представник запослених, 
Љиљана Митровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-774/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ФИЛО-

ЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Фило-
лошке гимназије, Београд, Каменичка број 2, представник 
родитеља, Оливера Станчић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-776/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕОДЕТ-

СКО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ге-
одетско техничке школе, Београд, Милана Ракића број 42, 
представник родитеља, Снежана Ристић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-778/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, Кнеза Милоша број 12, 
представник родитеља, Срећко Костадиновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-780/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Пољопривредно-хемијске школе, Обреновац, Милоша Об-
реновића број 90, представници родитеља,

– Драгана Жилић,
– Слађана Николић и
– Миланка Матић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-782/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ, ГРОЦКА

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Средње 
школе, Гроцка, Ужичка број 2, представник запослених, Маја 
Матовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-784/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЧЕТВРТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Четврте гимназије, Београд, Теодора Драјзера број 25, пред-
ставници родитеља,

– Љиљана Вукашиновић и
– Анђелка Рајковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-786/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Војислав Вучковић”, Београд, Кондина број 6, 
представник запослених, Александар Николић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-788/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-
номске школе „Нада Димић”, Земун, Улица 22. октобра број 19, 
представник родитеља, Горан Ковачевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-790/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Средње техничке ПТТ школе, Београд, Здравка Челара број 
16, представници родитеља,

– Драгослав Стевић и
– Данијела Дурмиш.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-792/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ма-
шинске школе „Космај”, Сопот, Кнеза Милоша број 12, 
представник јединице локалне самоуправе, Марија Иванић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-794/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ СОПОТ

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, Кнеза Милоша број 12, 
представник јединице локалне самоуправе, Златибор Љу-
бинковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-796/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Електротехничке школе „Стари град”, Београд, Високог 
Стевана број 37, представници родитеља,

– Слађана Митић и
– Јасмина Златановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-798/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-

ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ме-
дицинске школе „Надежда Петровић”, Земун, Наде Димић 
број 4, представник родитеља,

– Далиборка Николић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-800/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕСЕТЕ 

ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Десете 
гимназије „Михајло Пупин”, Нови Београд, ул. Антифаши-
стичке борбе број 1а, представник родитеља, Јасминка То-
мовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-802/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ, 

БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шко-
ле за бродарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, 
Милоша Поцерца број 2, представник родитеља, Милена 
Брадарић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-804/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДВАНА-

ЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Два-
наесте београдске гимназије, Београд, Војводе Степе број 82, 
представник родитеља, Зоран Лукић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-806/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ваз-
духопловне академије, Београд, Булевар војводе Бојовића 
број 2, представник родитеља, Драгана Јеротић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-808/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Станковић”, Београд, Кнеза Милоша број 1а, 
представници родитеља,

– Будимир Хинић и
– Драган Брајковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-810/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-пословне школе Београд, Светогорска број 48, представ-
ник родитеља, Весна Лончаревић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-812/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо број 2, 
представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев 
Марина Лаић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-814/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Владислав Петковић Дис”, Београд, Радослава 
Љумовића број 20, представник родитеља,

– Владан Јевтић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-816/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Исидора Секулић”, Београд, Гаврила Прин-
ципа број 42, представник запослених, Душанка Симић 
Вулетић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-881/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ив-
ковића број 4, представник запослених, Словенка Симић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-883/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, БЕОГРАД

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Петар Петровић Његош”, Београд, Ресавска 
број 61, представници јединице локалне самоуправе,

– Иван Миловић и
– Јасна Салопек Круљевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-885/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних 
хероја број 12, представник јединице локалне самоуправе,  
Снежана Лазовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-888/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Вељко Дугошевић”, Београд, Милана Ракића 
број 41, представник јединице локалне самоуправе, на лич-
ни захтев, Лидија Николић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-890/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Душко Радовић”, Нови Београд, Булевар Зо-

рана Ђинђића број 112, представник јединице локалне са-
моуправе, Бранкица Крстић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-892/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА  ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо број 2, представ-
ници запослених,

– Дамир Барашин и
– Данијела Алексић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-742/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Дучић”, Нови Београд, Милентија Поповића број 16, 
представник родитеља, Јегор Филипов.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-744/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-

ле „Бановић Страхиња”, Београд, Кнеза Вишеслава број 15, 
на време од четири године, и то:

1. Драган Китановић, наставник разредне наставе,
2. Станислав Кошчал, наставник географије,
3. Јасна Петровић, наставник разредне наставе,
4. Огњен Огњеновић,
5. Богдан Обрадовић,
6. Мирјана Николић,
7. Мирко Пејовић,
8. Душан Марић,
9. Лана Пејчић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-745/15-С, 23. октобра 2015. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 

„Вожд Карађорђе”, Београд, Јаково, Бољевачка број 2, пред-
ставник родитеља, Емилија Гава.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-747/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 

„Љубомир Аћимовић”, Обреновац, Цара Лазара број 2, пред-
ставник родитеља, Марија Гавриловић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-749/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јелица Миловановић”, Сопот, Кнеза Милоша број 12, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Јован Перовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-751/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЦАНА МАРЈАНОВИЋ”, СОПОТ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Цана Марјановић”, Раља, Сопот, Бате Мирковића број 
23, представници јединице локалне самоуправе,

– Љепосава Синђелић и
– Тино Балабан.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-753/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Радоје Домановић”, Нови Београд, Булевар уметности број 
31, представник родитеља, Јелена Агић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-755/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Ђуро Стругар”, Нови Београд, Милутина Миланковића 
број 148, представник родитеља, Бојан Каличанин.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-757/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних хероја број 12,

– Дајана Тркуља, представник запослених и
– Љиљана Павловић, представник родитеља.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-759/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Вук Караџић”, Београд, Сремчица Школска број 4, пред-
ставник родитеља, Александар Дубљевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-761/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Светозар Милетић”, Земун, Немањина број 25, предста-
вници родитеља,

– Жељко Павлић и
– Жарко Ристић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-763/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Душан Дугалић”, Београд, Ђердапска број 19, представник 
родитеља, Дејан Живковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-765/15-С, 23. октобар 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Јован Миодраговић”, Београд, Војводе Драгомира број 1, 
представник родитеља, Љубомир Стаменковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-767/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ПЕЛАГИЋ”, БЕОГРАД

I.Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Васа Пелагић”, Београд, Милана Зечара број 2, представ-
ник родитеља, Рејхан Селмани.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-769/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Душко Радовић”, Београд, Сремчица, Томаса Едисона број 3, 
представник запослених, Душица Брљак, наставник српског 
језика.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-771/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЗАГА МАЛИВУК”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Зага Маливук”, Београд, Грге Андријановића број 18, пред-
ставник запослених, Предраг Родић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-773/15-С, 23. октобар 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН ХРИСТИЋ, МЛА-

ДЕНОВАЦ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне му-
зичке школе „Стеван Христић”, Младеновац, Краља Петра 
Првог број 175, представник запослених, Душко Божовић, 
наставник клавира.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-775/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ФИЛО-

ЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Филолошке гим-
назије, Београд, Каменичка број 2, представник родитеља,  
Петар Арбутина.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-777/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГЕО-

ДЕТСКО ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Геодетско 
техничке школе, Београд, Милана Ракића број 42, представ-
ник родитеља, Неда Оларевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-779/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Економско-тр-
говинске школе, Сопот, Кнеза Милоша број 12, представ-
ник родитеља, Мирјана Јекић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-781/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПОЉОПРИВРЕДНО-ХЕМИЈСКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Пољопри-
вредно-хемијске школе, Обреновац, Милоша Обреновића 
број 90, представници родитеља,

– Слободан Милетић,
– Љубина Илић и
– Снежана Мијатовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-783/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ, ГРОЦКА

I. Именује се за члана Школског одбора Средње школе, 
Гроцка, Ужичка број 2, представник запослених, Соња Мо-
леровић, наставник економске групе предмета.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-785/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ЧЕТВРТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Четврте гим-
назије, Београд, Теодора Драјзера број 25, представници ро-
дитеља,

– Биљана Шункић и
– Гордана Лучић Русовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-787/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Војислав Вучковић”, Београд, Кондина број 6, представник 
запослених, Љиљана Фелкер, наставник клавира.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-789/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Економске шко-
ле „Нада Димић”, Земун, 22. октобра број 19, представник 
родитеља, Наташа Иванковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-791/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

СРЕДЊЕ ТЕХНИЧКЕ ПТТ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Средње 
техничке ПТТ школе, Београд, Здравка Челара број 16, 
представници родитеља, 

– Сања Булат и
– Славица Пачариз.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-793/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МА-

ШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Машинске шко-
ле „Космај”, Сопот, Кнеза Милоша број 12, представник је-
динице локалне самоуправе, Ранислав Терзић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-795/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ СОПОТ

I. Именује се за члана Школског одбора Економско-тр-
говинске школе, Сопот, Кнеза Милоша број 12, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Слађана Синђелић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-797/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Електротех-
ничке школе „Стари град”, Београд, Високог Стевана број 37, 
представници родитеља,

– Драган Пузовић и
– Драган Вучковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-799/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МЕДИ-
ЦИНСКЕ ШКОЛЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Медицинске 
школе „Надежда Петровић”, Земун, Наде Димић број 4, 
представник родитеља, Јелена Загорац.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-801/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕСЕ-
ТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Десете гимна-
зије „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистичке 
борбе број 1а, представник родитеља, Благоје Поповић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-803/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА БРОДАРСТВО, БРОДОГРАДЊУ И ХИДРОГРАДЊУ, 

БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Школе за бро-
дарство, бродоградњу и хидроградњу, Београд, Милоша 
Поцерца број 2, представник родитеља, Димитрије Вукади-
новић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-805/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДВА-

НАЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Дванаесте бе-
оградске гимназије, Београд, Војводе Степе број 82, пред-
ставник родитеља, Владимир Масло.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-807/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ВАЗ-

ДУХОПЛОВНЕ АКАДЕМИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Ваздухопловне 
академије, Београд, Булевар војводе Бојовића број 2, пред-
ставник родитеља, Миодраг Поледица.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-809/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке шко-
ле „Станковић”, Београд, Кнеза Милоша број 1а, представ-
ници родитеља,

– Биљана Новаковић и
– Катарина Јовановић Арсеновић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-811/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Правно-послов-
не школе Београд, Светогорска број 48, представник роди-
теља, Ивана Гајић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-813/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Ђура Јакшић”, Београд, Канарево брдо број 2, представник 
јединице локалне самоуправе, Јелена Топић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-815/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Владислав Петковић Дис”, Београд, Радослава Љумовића 
број 20, представник родитеља, Јелена Младеновић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-817/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Исидора Секулић”, Београд, Гаврила Принципа број 42, 
представник запослених, Данка Арсенијевић, професор 
разредне наставе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-882/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА МИШИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Војвода Мишић”, Београд, Др Милутина Ивковића број 4, 
представник запослених, Бранислава Кекановић, професор 
разредне наставе.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-884/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. 
октобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентич-
но тумачење и 68/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ”, БЕ-

ОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Петар Петровић Његош”, Београд, Ресавска број 61, 
представници јединице локалне самоуправе,

– Анђелка Симић и
– Љубица Тркуља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-886/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН СРЕМАЦ”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе 

„Стеван Сремац”, Борча, Београд, Трг ослобођења број 3, на вре-
ме од четири године, почев од 12. новембра 2015. године, и то:

1. Јелена Андрејевић Маркварт,
2. Ивана Лазић,
3. Леонида Калезић,
4. Марија Павловић,
5. Александра Исаиловић,
6. Борис Ђуровић,
7. Горан Радичевић,
8. Милорад Смиљанић,
9. Данка Радосављевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.
Скупштина Града Београда

Број 112-887/15-С, 23. октобра 2015. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ИВАН ГУНДУЛИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Иван Гундулић”, Нови Београд, Народних хероја број 12, 
представник јединице локалне самоуправе, Горан Бегулић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-889/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 

„Вељко Дугошевић”, Београд, Милана Ракића број 41, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Милена Бабић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-891/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Душко Радовић”, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 
број 112, представник јединице локалне самоуправе, Маја 
Марковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-893/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 23. ок-
тобра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН ЛУКИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Драган Лукић”, Нови Београд, Неде Спасојевић број 6, на вре-
ме од четири године, почев од 16. децембра 2015. године, и то:

1. Марица Буцало,
2. Снежана Рајић,
3. Марија Блажић,
4. Горан Бојанић,
5. Саша Машић,
6. Барбара Штетић,
7. Ивана Трифић,
8. Александар Максимовић,
9. Игор Мирковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-894/15-С, 23. октобра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Страна

Одлука о изради измена и допуна Просторног 
плана Градске општине Обреновац  – – – – – – – – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације 
за блок између улица: Цара Душана, Филипа 
Вишњића, Задужбинске, Мостарске и Шумадијске, 
Градска општина Земун  – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
проширење трамвајске мреже на Новом Београду у 
зони депоа, Градска општина Нови Београд  – – – –  3

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Жупањац, Градска 
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Бистрица, Градска 
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Бурово, Градска општи-
на Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Стрмово, Градска 
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Петка, Градска општина 
Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Трбушница – Доња Тр-
бушница, Градска општина Лазаревац  – – – – – – –  10

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Трбушница – Горња Тр-
бушница, Градска општина Лазаревац  – – – – – – –  11

Одлука о изради плана детаљне регулације 
гробља у Месној заједници Шушњар, Градска 
општина Лазаревац– – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Страна

Одлука о подизању бисте краља Александра I – – 13
Одлука о подизању споменика Диани Будиса-

вљевић– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13
Одлука о подизању споменика Бориславу Пе-

кићу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13
План детаљне регулације за Просторно кул-

турно-историјску целину Топчидер – I фаза, (са-
обраћајница Патријарха Димитрија од Улице Пере 
Велимировића до Улице ослободиоци Раковице и 
Улица ослобођења)  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Јавног комуналног предузећа „Јавно 
осветљење” Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о разрешењу директора Јавног комунал-
ног предузећа „Инфостан”– – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”  – –  28

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Центра за ликовно образовање  – – – – – – – –  28

Решење о именовању директора Центра за ли-
ковно образовање  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Педагошког музеја  – – – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о именовању директора Педагошког му-
зеја – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Библиотеке „Димитрије Туцовић”– – – – – – –  29

Решење о именовању директора Библиотеке 
„Димитрије Туцовић”  – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији Града Београда – – – – – – –  29

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 БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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