
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке, проф. др Љиљане Марковић, са из-
борне листе Александар Вучић – Зато што волимо Београд!.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-317/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-
ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града Бео-
града изабраном на изборима, одржаним 4. марта 2018. го-
дине, Драгану Блажићу, са изборне листе Александар Вучић 
– Зато што волимо Београд.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-318/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други за-
кон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона 
о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентич-
но тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Слу-
жбени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00132/2019-24 од 14. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НА-
ЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

Члан 1.
У Одлуци o утврђивању назива улица и других делова 

насељених места на територији градске општине Ракови-
ца („Службени лист Града Београда”, бр. 119/18) у члану 2. 
мења се тачка 213. која гласи:

„213. Улици Каљави поток – почиње од Улице Живорада 
Жике Митровића између кп 2612/4 и кп 2614/3, иде дуж кп 
2614/7, кп 2614/11, пресеца кп 2614/10, скреће и наставља 
дуж кп 2619/4 и завршава се код новопредложене Улице 
Живорада Жике Митровића, све у КО Ресник, мења се на-
зив и одређује се нов назив: Улица Војиновића Кула.

Образложење: Нови назив улице „Војиновића кула” или 
Вучитрн (Вучји трн) је дат по тврђави у Вучитрну. Била је 
седиште Ђурђа Бранковића (1427–1456) у доба док је био 
обласни господар Косова. Касније летописци су забележи-
ли да сама тврђава потиче још из Душановог доба и да је 
то стара тврђава са неколико кула усред вароши. Међутим, 
сам Вучитрн је подигнут на месту римског Витијанума (лат. 
Vitianum), тако да је сама тврђава старија од времена цара 
Душана (краљ 1331–1346, цар 1346–1355).”

Члан 2.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-329/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други за-
кон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона 
о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентич-
но тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Слу-
жбени гласник РС”, број 63/17) и члана 31. тачке 21. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00136/2019-24 од 14. јуна 2019. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НА-
ЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 
Члан 1.

У Одлуци o утврђивању назива улица и других делова 
насељених места на територији градске општине Чукари-
ца („Службени лист Града Београда”, број 13/19) у члану 2. 
мења се тачка 2. која гласи:

„2. Улици Жана Сибелијуса која креће од кп 13305/6, иде 
дуж целе кп 13274/12, кп 13274/7, кп 13280/32, кп 13280/29, 
и дуж целе кп 13280/108, и завршава се код новопредло-
жене Туниске улице (кп 13280/55), између кп 13272/3 и кп 
13280/109, а све у КО Чукарица мења се назив и одређује се 
нов назив: Улица Висариона Павловића.

Образложење: Висарион Павловић (око 1670 – Нови Сад, 
18. октобар 1756.) је био епископ бачки 1731–1756. Рођен је 
1670. године или нешто после, није познато његово световно 
име пре монашења. У диптиху бачке епархије са почетка XIX 
века пише да је „родом из Сент-Андреје”, али могуће да је то 
речено зато што је Висарион после Велике сеобе имао бли-
жих веза са тим местом. Замонашио се у Крушедолу 1705. и 
добио име Висарион, ту је провео више година. После тога је 
живео у манастиру Хиландару на Светој гори, ту је до 1720. 
био даскал (учитељ). У току 1720. године отишао је са још јед-
ним монахом у Пећку патријаршију код патријарха Мојсија 
Рајовића (1712–1726), да се пожале на тешкоће које су их у 
Хиландару сналазиле. Патријарх га је задржао код себе као 
даскала. Приликом посете Сарајеву био је добро дочекан и у 
знак захвалности написао Сарајлијама једну песму, коју им је 
касније послао. Ову песму они су преписали у једном цркве-
ном тефтеру и тако је остала сачувана до данас у старој сара-
јевској цркви (према подацима од пре Другог светског рата). 
Колико је познато, даскал Висарион је био претпоследњи од 
песника који су писали на српскословенском. После њега 
1735. године писао је на српскословенском стихове архиђа-
кон Јован, служитељ патријарха Арсенија IV. У изворима из 
1723. Висарион се наводи као синђел. Око 1730. постао је ар-
химандрит манастира Крушедола, а већ 1731. постао је бачки 
епископ наследивши на том месту Софронија Томашевића. 
На том положају био је до своје смрти 18. октобра 1756. 8. 
септембра 1731. отворио је у Новом Саду „Латинско-словен-
ску школу”, која је имала ранг ниже реалне гимназије. Школа 
је знатно допринела формирању првих нараштаја српске гра-
ђанске интелигенције у Војводини, радила је до 1789. У њој 
је једно време предавао и Јован Рајић (1763–1767). Књиге су 
углавном добављане из Русије због сличности језика. Сагра-
дио је 1741. Владичански двор у Новом Саду.”

Члан 2.
У Одлуци o утврђивању назива улица и других делова 

насељених места на територији градске општине Чукарица 

(„Службени лист Града Београда”, број 13/19) после члана 2. 
додају се нови чл. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. који гласе:

„Члан 3.
У насељеном месту Остружница (матични број насеља: 

70254), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Владана Арсенијевића – почиње од постоје-

ће улице Вука Караџића (кп 1746/1), између кп 2348 и кп 
2347, иде целом својом дужином кроз кп 2350/1, и заврша-
ва се код новопредложене Улице Миодрага Поповића (кп 
1744/2), између кп 1143 и кп 2355/2, а све у КО Остружница.

Образложење: Владан (Василије) Арсенијевић (Делибла-
то, 22. јануар 1848 – Карловац, 14. новембар 1900), профе-
сор природних наука, новинар и етнолог. 

2. Улица Германа Анђелића – почиње од новопредложе-
не Улице Владана Арсенијевића (кп 2350/1), између кп 1146 
и кп 1153/1, иде дуж целе кп 1149/3, пролази кроз кп 1149/1, 
кп 1135/2, кп 1135/1, и улази у кп 1118/1, где се и завршава, 
а све у КО Остружница.

Образложење: Браћа Анђелић, Герман и Стефан били су 
добротвори српске народне просвете. На основу прилога 
браће Анђелића основан је у Карловцима и Свештенички 
интернат, у коме су деца српских свештеника из митропо-
лије карловачке, која су учила карловачку гимназију, доби-
јала стан и издржавање по умереној цени. Герман Анђелић, 
митрополит карловачки и патријарх српски (1822–1888) и 
Стефан Анђелић, почасни прота, први ставрофор, и парох 
сремско-митровачки (1825–1892).

3. Улица Стефана Анђелића – почиње од новопредложе-
не Улице Владана Арсенијевића (кп 2350/1), пролази кроз 
кп 2351, иде дуж целе кп 2359, и завршава се код новопре-
дложене Улице Миодрага Поповића (кп 1744/2), а све у КО 
Остружница.

Образложење: Браћа Анђелић, Герман и Стефан били су 
добротвори српске народне просвете. На основу прилога 
браће Анђелића основан је у Карловцима и Свештенички 
интернат, у коме су деца српских свештеника из митропо-
лије карловачке, која су учила карловачку гимназију, доби-
јала стан и издржавање по умереној цени. Герман Анђелић, 
митрополит карловачки и патријарх српски (1822–1888) и 
Стефан Анђелић, почасни прота, први ставрофор, и парох 
сремско-митровачки (1825–1892).

4. Улица Велимира Веке Илића – почиње од новопредло-
жене Улице Владана Арсенијевића (кп 2350/1), иде дуж целе 
кп 2363/3, улази у кп 2363/4, затим скреће и пролази кроз 
кп 2363/5, иде дуж кп 2363/2, и завршава се код кп 2364, а 
све у КО Остружница. 

Образложење: Велимир „Века” Илић (Жировница, 12. 
октобар 1925 – Београд, 17. јун 2007), био је атлетичар, но-
винар, уредник Спортске редакције Политике. Велимир 
Илић је рођен у Жировници 12. октобра 1925. године. Као 
младић преселио се у Београд где је са осамнаест година 
почео да се бави атлетиком. Када је 1946. формиран Атлет-
ски клуб Црвена звезда Велимир Илић је постао њен члан. 
Илић је изабран за првог генералног секретара клуба и за 
члана извршног одбора и ако је још био такмичар. Као члан 
крос екипе донео је Звезди прву титулу првака Југославије. 
Екипни првак са клубом је био 1953, 1954. и 1955. године. 
Поред екипних титула Илић је био успешан и у појединач-
ној конкуренцији. Освојио је две златне медаље у првенству 
Србије на 5.000 метара и више пута је био други. Учество-
вао је на Летњим олимпијским играма 1952. године у Хел-
синкију у трци на 5.000 метара. На Балканским играма 1953. 
и 1954. освојио је бронзане медаље, а на Летњим Светским 
студенстским играма 1953. године у Дортмунду такође је 
био трећи. Био је селектор Југославије од 1963. до 1968. Био 
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је председник атлетског савеза од 1992. до 1997. и генерални 
секретар од 1993. до 1995. године. Велимир Илић је почео 
да се бави новинарством педесетих година двадесетог века 
када је почео да пише у Политици. Извештавао је са Летњих 
олимпијских игара 1952. године у Хелсинкију са атлетских 
такмичења и ако је и сам био учесник. После спортске ка-
ријере, запослио се 1960. у спортској рубрици политике и ту 
радио до 1991. када је отишао у пензију.

5. Улица Косте Михаиловића – почиње од постојеће Ко-
смајске улице (кп 1746/1), иде дуж целе кп 2344/1, улази у 
кп 2367/1, скреће и пролази кроз кп 2367/2, сече кп 2368/3, 
кп 2368/4, и улази у кп 2368/1, где се и завршава, а све у КО 
Остружница

Образложење: Коста Михаиловић (Шабац, 1. март 1917 
– Београд, 19. септембар 2007) био је дипломирани прав-
ник, српски економиста, редовни професор, академик. Био 
је члан Економског савета Југославије, члан управе Савеза 
економиста Југославије, председник Савета Економског 
факултета, председник Одбора за развој науке Скупштине 
Републичке заједнице наука Србије. Један је од оснивача и 
председник Научне секције економиста Југославије. Био је 
члан научног већа Института друштвених наука и научног 
већа Економског института у Београду. Држао је предавања 
на последипломским студијама у Институту за социјални 
развој у Хагу, Пољопривредном Институту Медитерана у 
Монпељеу, скупу директора Института за регионални ра-
звој у Нагоји. Дуги низ година био је члан редакције часо-
писа „Економист". У више колективних студија Економског 
факултета био је главни редактор. Члан редакцијског савета 
часописа „Економска мисао". За дописног члан САНУ иза-
бран је 1983. године.

6. Улица Василија Поповића – почиње од новопредложе-
не Улице Косте Михаиловића на кп 2367/1, сече кп 2366/8, 
кп 2366/5, кп 2366/4, кп 2366/16, иде дуж кп 2366/15, и завр-
шава се у истој, а све у КО Остружница. 

Образложење: Василије Поповић, (Нови Сад, 1827. – 
Мошорин, 1905.) син новосадског проте Јована, и брат 
лингвисте Ђуре Даничића. Рођен је 1827. године у Новом 
Саду, од родитеља православног свештеника Јована и Ане. 
Рано је остао без оца, са још четири брата, а образовао се 
великим пожртвовањем мајке. Школовао се у Новом Саду 
и Сегедину, а Богословију завршио у Београду. По рукопо-
ложењу одмах је добио Мошорин, а неко време је админи-
стрирао тителском парохијом. Био је 1891. године изабрани 
члан Скупштине епархије Бачке, из Жабаљског протопре-
звирата. Припадао је конзервативно-клерикалној струји 
и иступао у листу „Српски народ”, који је уређивао његов 
брат. Критиковао је Народну слободоумну странку, пози-
вајући је на православне каноне. Отуда је добио надимак 
„Канонер”, који је и сам прихватио, те се некад тако и пот-
писивао (1884). Јавно му се подсмевао Јован Јовановић Змај 
на страницама свог хумористичког часописа „Стармали”, 
1881-1884. године. Остаје упамћен да је за време патријарха 
Германа Анђелића био је „најжешћи противник Милетиће-
во-Суботићеве Народне странке и много је писао по 'Срп-
ском народу'". Умро је 24. јула 1905. у Мошорину, у 79-ој го-
дини.

7. Улица Слободана Новаковића – почиње од постојеће 
улице Вука Караџића на кп 1746/1, сече кп 1154, улази у кп 
1153/2, скреће и поново пролази кроз кп 1154, затим улази у 
кп 2348 и завршава се у истој, а све у КО Остружница.

Образложење: Слободан Новаковић (Београд, 14. април 
1939 – Београд, 3. мај 2007) био је српски драматург. Завр-
шио је Академију за позориште, филм, радио и телевизију у 
класи Јосипа Кулунџића. Свестран, енергичан, духовит, ха-
ризматичан, интелектуално бескрајно радознао, прве важне 

професионалне кораке начинио је још 1967. године у ТВ 
Београд у којој је истрајао пуне три деценије. Био је и реди-
тељ, сценариста, драматург и водитељ, уредник и директор. 

8. Улица Радослава Раденковића – почиње од постојеће 
улице Вука Караџића на кп 1746/1, пролази целом својом 
дужином кроз кп 1156/2, и завршава се у истој, између кп 
1164/8 и кп 1159/1, а све у КО Остружница. 

Образложење: Радослав Раденковић (Плужина, код Свр-
љига, 18. октобар 1933 – Ниш, 11. април 2007) је био српски 
књижевник, уредник листова и професор универзитета. 
Основну школу завршио је у родном месту, средњу и Вишу 
педагошку у Нишу и дипломирао на Групи за југословенску 
књижевност и српскохрватски језик Филолошког факулте-
та у Београду. Докторирао је на Филозофском факултету 
у Приштини 1984. обрадивши тему „Народне приповетке 
југоисточне Србије”. Радио је у више предузећа и установа 
у Сврљигу и Нишу, био професор у Грађевинској школи и, 
потом, до пензионисања, на филозофским факултетима у 
Нишу и Приштини предавао народну књижевност. Писао 
је поезију, приповетке и књижевну критику, бавио се про-
учавањем народне књижевности. Радове је објављивао у 
бројним листовима и часописима. Заступљен је у антологи-
ји сељака песника „Орфеј међу шљивама” Драгише Витоше-
вића, 1962. још на почетку свог бављења књижевношћу.

9. Улица Андрије Стојковића – почиње од постојеће ули-
це Вука Караџића на кп 1746/1, пролази кроз кп 2199/2, кп 
2199/1, сече кп 2199/4, иде дуж целе кп 1158/7, затим про-
лази кроз кп 1158/3, и завршава се код кп 1158/4, а све у КО 
Остружница. 

Образложење: Андрија Стојковић (Чачак, 12. децембар 
1924 – Београд, 3. јун 2007) био је научник, редовни профе-
сор Природно-математичког факултета у Београду од 1975. 
до 1990. године. Докторирао је на филозофском факултету 
у Београду где је и дипломирао. У периоду од 1950. до 1954. 
године је радио као професор у Београдским гимназијама, 
a затим постао асистент за логику од 1954. до 1958. када је 
стекао звање доцента. Од 1962 је радио као ванредни про-
фесор на филозофском факултету у Београду. Био је члан 
Српског филозофског друштва, Хегеловог друштва у Бео-
граду. Уређивао је више различитих филозофских часописа, 
као што је Филозофски преглед, Филозофија, Дијалектика. 
Учествовао је на више од 50 домаћих и међународних науч-
них скупова. Био је придружени члан Матице Српске, На-
учног друштва Србије, и Удружења књижевника Србије.

10. Улица Соње Жарковић – почиње од постојеће улице 
Космајска 5. део на кп 2198/4, пролази кроз кп 2198/3, скреће 
у кп 2206/3 и иде дуж исте, пролази кроз кп 2206/4, затим 
улази у кп 2206/1, где се и завршава, а све у КО Остружница.

Образложење: Соња Жарковић (рођена Мијовић) (7. но-
вембар 1959 – 10. март 2007) је била истакнути српски педа-
гог. Својим радом је оставила неизбрисив траг у просвет-
ном амбијенту Србије у времену у коме је живела. У њеној 
снажној личности дубоко су се прожимале људске и педаго-
шке врлине, лидерске и менаџерске способности, визионар-
ске идеје и мисионарска посвећеност деци свих узраста и 
школи као најважнијој институцији њиховог одрастања. Са 
бројних позиција на којима је била ангажована, покретала 
је, подржавала, учествовала и реализовала многе педагошке 
пројекте од ширег друштвеног значаја, као што су: превен-
ција преступничког понашања, ненансилно решавање кон-
фликата, ученички парламенти, иновирање наставног рада, 
издавање посебних публикација за усавршавање наставни-
ка и многих других. Као председница Педагошког друштва 
Србије, ту организацију је уздигла на ниво важног партнера 
у креирању васпитно образовног система у Србији с почет-
ка 21. века. Покренула је и реализовала онлајн комуникаци-
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ју са члановима Педагошког друштва Србије и отпочела рад 
на стварању капацитета за образовање на даљину. Основа-
ла је сајт Педагошког друштва, који је убрзо потом задобио 
престижну посећеност због богатства и разноврсности по-
нуђених садржаја. 

11. Улица Душана Голумбовског – почиње од постојеће 
Космајске улице (кп 1746/1), сече кп 2209/4, пролази кроз 
кп 2209/1, улази у кп 2209/2, где се и завршава, а све у КО 
Остружница.

Образложење: Душан Голумбовски (Београд, 15. март 
1941 – Београд, 3. јануар 2016) био је српски глумац, води-
тељ певач, публициста, радник у култури и дугогодишњи 
члан Дечје радио групе. Славу пред домаћом публиком за-
вређује улогом тајкуна-антагонисте Озрена Солдатовића 
у серијама Срећни људи и Бела лађа, те улогом парничног, 
па потом кривичног судије у серији Бољи живот. Заједно са 
Банетом Цветковићем, 1967. године чини први водитељски 
пар култне ТВ емисије значајне за формирање Ју рокенрол 
сцене „Концерт за млади луди свет” Николе Караклајића, 
у којој настају први музички спотови домаћих рок група. 
Истодобно, у дуету са Еди Декенгом, музичарем пореклом 
из Конга, представља своје певачке квалитете. Крајем деве-
десетих година врши дужност управника „Позоришта Т” у 
Београду, до његовог одласка у стечај. У публицистичком 
стваралаштву залаже се за међусобну толеранцију и узајам-
ну солидарност, те се осим проблематиком позоришта, бави 
и питањем ширих друштвених односа, пружајући критички 
осврт на хијерархију, институције и културу.

12. Улица Душана Почека – почиње од постојеће Космај-
ске улице (кп 1746/1), између кп 2216/1 и кп 2274/1, иде це-
лом својом дужином кроз кп 2243, где се и завршава, изме-
ђу кп 2231 и кп 2244/2, а све у КО Остружница.

Образложење: Душан Почек (Београд, 16. мај 1932 – Бео-
град, 18. март 2014) био је српски глумац, најпознатији по 
улози Јездимира Ускоковића у серији Бољи живот.

13. Улица Ивана Јагодића – почиње од новопредло-
жене Улице Душана Почека (кп 2243), сече кп 2221/1, иде 
дуж целе кп 2221/2, и завршава се код кп 2221/1, а све у КО 
Остружница.

Образложење: Иван Јагодић (Петровград, 7. мај 1936 – 
Београд, 14. јул 2010) је био српски позоришни и филмски 
глумац. Иван се школовао за глумца на Академији за позо-
ришну уметност у Београду. Био члан Југословенског драм-
ског позоришта у Београду. Нарочито је био ангажован у 
драмском програму Радио Београда, и иза себе је оставио 
велики број снимљених радио-драма. На великом платну 
дебитовао је 1962. године у филму Прекобројна. Уз епизод-
не улоге у више играних филмова, глумио је и у серијама 
Салаш у малом риту и Вук Караџић и другим.

14. Улица Душана Радића – почиње од постојеће улице 
Буљубаше Ранка Урошевића на кп 2334/17, пролази кроз кп 
2335/28, кп 2335/32, кп 2335/33, кп 2493/5, иде дуж 2375/15, 
сече кп 2375/7, кп 2375/6, кп 2375/33, кп 2375/5, кп 2375/32, 
кп 2375/28, кп 2375/25, кп 2375/45, кп 2375/44, кп 2375/1, кп 
2376/10, кп 2376/9, пролази кроз кп 2376/1, затим иде дуж 
кп 2386, где се и завршава, а све у КО Остружница

Образложење: Душан Радић (Сомбор, 10. април 1929 
– Београд, 3. април 2010) био је српски композитор, про-
фесор и редовни члан СAНУ. Радићев опус чине музичко 
сценска дела као што су опера Љубав то је главна ствар и 
балет Балада о месецу луталици; вокално-инструментална 
остварења Ћеле кула, Усправна земља, У очекивању Мари-
је, Призори са села, Списак, Предели, Опседнута ведрина; 
композиције за оркестар Симфонија, Симфонијета, Две 
симфонијске слике, Дивертименто, Кончертино, Варијације 
на народну тему; комади за камерне саставе и соло инстру-

менте. Балада о месецу луталици је балет у три слике Ду-
шана Радића из 1957. године, написан према либрету Боре 
Ћосића. Социо-психолошки заплет, обојен фантастиком, 
Радић је омузикалио претежно неокласичним изразом, по-
свећујући нарочиту пажњу обликовању ритма, што неретко 
изазива асоцијације на џез. Aутор је компоновао и концерт-
ну свиту са музиком из овог балета.

15. Улица Предрага Радмилца – почиње од постојеће 
Космајске улице (кп 1746/1), иде дуж целе кп 2330, сече кп 
2493/1, затим иде дуж кп 2379/2, где се и завршава, а све у 
КО Остружница.

Образложење: Предраг Радмилац рођен 26. јануара 1938. 
у Брежђу код Ваљева, а умро у Чачку 2. јануара 2010. годи-
не. После завршетка студија предавао је музику у основним 
школама, гимназијама у Горњем Милановцу и Чачку, као и 
у Музичкој школи др „Војислав Вучковић” у Чачку, у којој 
је био и руководилац. Дугогодишњи је музички уредник у 
Радио Чачку, члан Удружења новинара Србије и Удружења 
публициста Чачка. Дугогодишњи члан жирија и један од 
оснивача Сабора трубача у Гучи и Сабора фрулаша у При-
слоници. Добитник је награда на фестивалима удружених 
радио станица Србије и златне значке Културно-просветне 
заједнице Србије. Фудбалер ФК „Таково”, Горњи Милановац 
и ФК „Борац”, Чачак.

16. Улица Љубомира Ћипранића – почиње од постојеће 
Космајске улице на кп 1746/1, иде целом својом дужином 
кроз кп 2327, где се и завршава, а све у КО Остружница.

Образложење: Љубомир „Љуба” Ћипранић (Стојаково 
код Ђевђелије 9. април 1936 – Београд, 24. децембар 2010) 
је био српски глумац познат по репутацији „главног спо-
редног глумца” у југословенској и српској кинематографи-
ји. Остварио је улоге у бројним филмовима и телевизијским 
серијама.

17. Улица Предрага Милинковића – почиње од постоје-
ће Космајске улице на кп 1746/1, иде целом својом дужином 
кроз кп 2276, где се и завршава, између кп 2269 и кп 2278/1, 
а све у КО Остружница.

Образложење: Предраг Милинковић – Прежа (Београд, 
20. август 1933 – Београд, 4. април 1998) је био српски глу-
мац и најпознатији епизодиста у домаћим филмовима. Ро-
ђен је и живео на Дорћолу у Београду. Играо је у преко две 
стотине филмова, али његове улоге су увек биле споредне. 
И поред тога био је врхунски професионалац, истовремено 
заљубљен у филм, и спреман да поднесе све жртве да би дао 
свој допринос. Играо је, такође, у много копродукционих 
филмова. Једна од његових улога је, ипак, била посебно за-
памћена: играо је батлера Дезмонда, помоћника Рипа Кир-
бија у серијалу „Стрипоманија” телевизије Београд. Надим-
ци су му били „Дезмонд” и „Ел кабалеро”, јер је једно време 
био и врстан играч фламенка и других окретних латиноа-
меричких игара. Говорио је енглески, шпански, италијан-
ски, португалски. Током своје каријере играо је и са Ђином 
Лолобриђидом, Орсоном Велсом, Аленом Делоном, Ентони 
Квином. Објавио је књигу „Сусрети” 1997. године.

18. Улица Ане Красојевић – почиње од постојеће улице 
Љубе Ранковића (кп 1747/2), иде дуж кп 1427/1, и дуж кп 
1399/1, где се и завршава, између кп 1399/2 и кп 1401, а све у 
КО Остружница.

Образложење: Ана Красојевић (Крагујевац, 20. новем-
бар 1922 – Београд, 20. фебруар 2010) је била српска филм-
ска и телевизијска глумица.

19. Улица Наташе Луковић – почиње од постојеће улице 
Љубе Ранковића на кп 1747/2, иде дуж целе кп 1444/1, сече 
кп 1444/2, пролази кроз кп 1445/2, кп 1446/2, кп 1447/2, кп 
1448/2, кп 1451/2, кп 1453/21, кп 1453/20, и завршава се код 
кп 1453/19, а све у КО Остружница. Образложење: Наташа 
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Луковић (16. јануар 1926 – Београд, 24. јун 2010) је била ју-
гословенска и српска одбојкашица и репрезентативка, ка-
питен женске одбојкашке репрезентације Југославије која 
је освојила прву међународну медаљу за нашу одбојку као 
и играчица и један од оснивача ОК Партизана. У избору 
за најбољу одбојкашицу света, фрацуски Л'Екип је сврстао 
Наташу Луковић на друго место у време док је играла за ре-
презентацију. 

20. Улица Христофора Ковачевића – почиње од посто-
јеће улице Љубе Ранковића (кп 1747/2), иде дуж кп 1496, 
скреће и иде дуж целе кп 1503/2, и завршава се код кп 
1500/8, а све у КО Остружница. 

Образложење: Христофор Ковачевић (световно Вели-
мир Ковачевић; Галвестон, 25. децембар 1928 – Чикаго, 18. 
август 2010) био је митрополит либертивилско-чикашки од 
2009. до 2010. Био је епископ источноамерички и канадски 
од 1978. до 1983, затим епископ источноамерички од 1983. 
до 1991. и митрополит средњезападноамерички од 1991. до 
2009. године. Био је поборник уједињења Српске православ-
не цркве током раскола. Свети архијерејски сабор Српске 
православне цркве га је 1978. године, на предлог епископа 
средњезападноамеричког Фирмилијана изабрао за еписко-
па источноамеричког и канадског.

21. Улица Мирка Дамјановића – почиње од постојеће 
улице Љубе Ранковића (кп 1747/2), иде дуж целе кп 2167/11, 
сече кп 1506, иде дуж целе кп 2166/1, пролази кроз кп 1479/2, 
затим иде дуж целе кп 1479/3, пролази кроз кп 1489, и улази 
у кп 1495/2, где се и завршава, а све у КО Остружница.

Образложење: Мирко Дамјановић (Бугојно, 1937 – Бео-
град, 2010) био је српски фудбалски тренер. У својој више-
годишњој спортској каријери био је блиски сарадник Ми-
љана Миљанића, Гојка Зеца, Велибора Васовића, Томислава 
Калоперовића, Марка Валока и многих других еминентних 
стручњака из ове области. У тренерској каријери, Дамјано-
вић је успешно водио екипу војног тима Замбије са којим 
је освојио три првенства. Такође је водио фудбалске клубо-
ве Рад и Синђелић из Београда, Кувајт Сахахил, Леотар из 
Требиња, Голију из Ивањице и Сартид из Смедерева. Био је 
тренер београдског Партизана у сезони 1973/74.

22. Улица Арсенија Милошевића – почиње од постојеће 
улице Љубе Ранковића на кп 1747/2, између кп 2167/9 и кп 
2125, иде дуж кп 1747/2, и дуж кп 1753, где се и завршава, 
између кп 1513/1 и кп 1525, а све у КО Остружница.

Образложење: Арсеније „Арса” Милошевић (Пљевља, 
28. јун 1931 – Београд, 19. мај 2006) је био југословенски и 
српски редитељ и сценариста.

23. Улица Жељка Божића – почиње од постојеће улице 
Вука Караџића (кп 1746/1), између кп 1033 и кп 1035/1, иде 
дуж целе кп 1034, и улази у кп 1038/1, где се и завршава, из-
међу кп 1037/1 и кп 1037/3, а све у КО Остружница.

Образложење: Жељко Божић (Београд, 29. септембар 
1974 – Београд, 7. јун 2006) је био српски каскадер, глумац 
и сценариста. После четрдесетодневне дубоке коме, у коју 
је запао од повреда задобијених 27. априла приликом неу-
спелог акробатског скока у запаљеном аутомобилу са Бран-
ковог моста, Жељко Божић је преминуо 7. јуна у својој 32 
години живота. 

24. Улица Марије Милутиновић – креће од постојеће 
улице Душана Деспотовића код кп 866/21, сече кп 866/22, кп 
866/2, пролази кроз кп 868/2, затим сече кп 803/5, кп 871/2, 
пролази кроз кп 803/2, кп 803/7, кп 878/2, кп 877/7, кп 875/5, 
кп 876/9, сече кп 876/8, кп 876/7, кп 879/7, кп 879/6, кп 879/5, 
кп 882/3, и завршава се код кп 881, а све у КО Остружница.

Образложење: Марија Милутиновић (Београд, 3. март 
1935 – Београд, 30. септембар 2006) је била југословенска и 
српска филмска и позоришна глумица.

25. Улица Јована Стејића – почиње од постојеће Савске 
улице (кп 841/1), пролази кроз кп 840/1, иде делом дуж кп 
2500/2, где се и завршава, а све у КО Остружница.

Образложење: Јован Стејић (Арад, 1803 – Београд, 1853) 
био је први Србин свршени доктор медицине, који је из 
Хабзбуршке монархије дошао да ради у обновљену Србију. 
Заједно са др Карлом Пацеком један је од оснивача српског 
грађанског санитета и 1831. издавач првог медицинског 
списа у Србији. Србија је 1829. имала пет лекара. Поред Јо-
вана Стејића, ову петорку чинили су Бартоломе Силвестар 
Куниберт,Ђорђе Новаковић из Јагодине, Глигорије Рибаков, 
Рус који је радио у Пожаревцу (који се изговарао да је изгу-
био диплому) и непознати турски лекар у Чачку. Међу овим 
лекарима, Јован Стејић се истицао јер је био личност изу-
зетног квалитета. Те своје способности, не само као лекар 
већ и као књижевника, испољио је кроз стварање српског 
лекарског кадра, разноврсне културне, здравствене и дру-
штвене делатности. Јован Стејић се може сматрати и пио-
ниром трансфузиологије.

26. Улица Војислава Ђурића – почиње од новопредложе-
не Улице Светислава Милића (кп 2686), иде дуж кп 2507/7, 
пролази кроз кп 2508, кп 2479/3, кп 2479/2, кп 2479/1, сече 
кп 2475/2, кп 2475/6, и улази у кп 2477/3, где се и завршава, 
а све у КО Остружница.

Образложење: Војислав Ђурић (Мало Крчмаре, 17. ја-
нуар 1912 – Београд, 27. јул 2006) је био српски историчар 
књижевности, академик и универзитетски професор. Био је 
оснивач Катедре за општу књижевност и теорију књижев-
ности на београдском Филозофском факултету (једном од 
претеча Филолошког факултета) и данашњег Института за 
теорију књижевности и уметности. Саставио је „Антоло-
гију народних јуначких песама” чије прво издање је било 
1947. године. Књига је имала већи број издања, а од 2001. 
се штампала под називом „Антологија српских народних ју-
начких песама”. Издању из 2013. године придодат је поговор 
који је написао књижевник Милорад Ђурић (1937–2013), 
његов син, чији је то био последњи текст. Војислав Ђурић је 
преминуо 27. јуна 2006. године у Београду.

27. Улица Мире Сандић – почиње од новопредложене 
Улице Војислава Ђурића на кп 2479/3, иде целом својом ду-
жином кроз кп 2479/3, и завршава се код кп 2484/1, а све у 
КО Остружница.

Образложење: Мира Сандић (Београд, 1924 – Београд, 
2010) била је призната српска вајарка, која се у свом умет-
ничком стваралаштву бавила керамиком, таписеријом из-
радом медаљона и плакета. Као стипендиста Фонда Моша 
Пијаде, Академију ликовних уметности завршила је у Бео-
граду. Своја дела излагала је од 1957. године, на бројним 
колективним и преко 40 самосталних изложби у иностран-
ству Југославији и Србији. Као члан УЛУС-а од 1956. годи-
не, носилац је бројних награда.

28. Улица Лене Љубић – почиње од новопредложене 
Улице Војислава Ђурића на кп 2479/2, иде целом својом ду-
жином кроз кп 2479/2, и завршава се код кп 2484/1, а све у 
КО Остружница.

Образложење: Лена Љубић (24. мај 1891 – 6. фебру-
ар 2005) била је српска суперстогодишњакиња која је неко 
време била најстарија жива особа у Србији. Рођена је 24. 
маја 1891. године у селу Русце. Бака Лена је иза себе остави-
ла сина Војислава, ћерку Драгицу. У тренутку њене смрти 
имала је шесторо унучади, осморо праунучади и четворо 
чукунунучади. Бака Лена је памтила многе недаће, суше, 
глади, болести, ратове, разне војске и освајаче, који су за 
њеног живота протутњали њеним завичајем, где је млада-
лачке дане провела уз разбој, ткајући платно и припрема-
јући девојачке дарове. Кажу да се удала око 1910. године за 
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Трајка Љубића из Трејака. Изродили су петоро деце: четири 
сина и кћерку. Зимске дане, као и ранијих година, бака Лена 
је проводила у топлом дому унука Станимира, једног од ше-
сторо унучади. Умрла је 6. фебруара 2005. године са 113 го-
дина и 258 дана. Сахрањена је дан после на сеоском гробљу 
у Трејаку.

29. Улица Слободана Милеуснића – почиње од новопре-
дложене Улице Светислава Милића (кп 2686), пролази кроз 
кп 2507/1, сече кп 2507/7, и улази у кп 2507/4, где се и завр-
шава, а све у КО Остружница.

Образложење: Слободан Милеуснић (Говеђе Пољe код 
Дарувара, 9. април 1947 – Београд, 22. новембар 2005) био 
је историчар уметности и секретар Одељења за ликовне 
уметности Матице српске. Био је главни и одговорни уред-
ник ревије „Српска православна црква – њена прошлост и 
садашњост” (1985–1989) и главни и одговорни уредник ли-
ста „Православљe” (1989–1992). Учесник је бројних научних 
скупова у Србији и иностранству. Био је управник Музеја 
Српске православне цркве, координатор „Савета за обно-
ву храмова и културне баштине Српске цркве” и секретар 
Светог архијерејског синода. Био је члан Републичког од-
бора за обнову манастира Хиландара, затим члан Управног 
одбора Народног музеја у Београду, Матице српске у Новом 
Саду, односно Галерије Матице српске и „Културно-про-
светне заједнице Србије”. Добитник је више признања из 
области заштите црквено-уметничког наслеђа, музеологије 
и деловања у области културе (плакета Михајло Валтровић, 
Златни беочуг града Београда и друго).

30. Улица Светислава Милића – почиње од постојеће 
Савске улице на кп 841/1, сече кп 840/1, иде дуж целе кп 
2686, сече кп 2514, кп 2472, пролази кроз кп 2511/3, и улази 
у кп 2510, где се и завршава, а све у КО Остружница.

Образложење: Светислав Милић (рођен 1921. године 
у селу Вражогрнцу надомак Зајечара) је пионир екологије 
Источне Србије. О његовом животу и раду на заштити жи-
вотне средине снимљено је и више документарних филмова 
(РТС) од којих је један под називом Пуста оста земља прво-
класна редитеља Душана Војводића и награђен специјалном 
наградом ОУН. Његов унук Оливер Јовановић је 2002. годи-
не објавио о њему књигу Моја борба а 2005. године и њено 
мултимедијално издање. Светислав Милић је био и оснивач 
и дугогодишњи председник једне еколошке невладине орга-
низације која и даље постоји и активно се залаже за зашти-
ту животне средине. Преминуо је 2005. године. Његов син је 
песник и преводилац Зоран Милић (1940-2007) а унук пи-
сац и сликар Оливер Јовановић (1967).

31. Улица Драгољуба Минића – почиње од новопредло-
жене Улице Светислава Милића на кп 2511/3, пролази кроз 
кп 2511/2, кп 2511/1, затим улази у кп 2472 и иде дуж гра-
нице са кп 2473/1, и завршава се код кп 2471/1, а све у КО 
Остружница.

Образложење: Драгољуб Минић, рођен 5. априла 1936. 
године у Подгорици, Црна Гора. Више година један од нај-
истакнутијих велемајстора у Југославији (1960 – 1970). Не-
колико последњих година живота је живео у Новом Саду, 
где је и умро 5. априла 2005. у 69-тој години живота. Минић 
постаје национални мајстор 1962, интернационални мај-
стор 1964. године. Шампион Југославије је постао 1962. када 
је и проглашен за најбољег спортисту Црне Горе. Освојио је 
много медаља са шаховских олимпијада, европских шам-
пионата, Балканијада. Побеђује на многим међународним 
турнирима. Победник је зонског турнира у Praja da Rocha, 
1969. За време олимпијаде у Новом Саду, 1991. освојио је 
норму за велемајстора. Остали шахисти, његови противни-
ци за шаховском таблом су поштовали Минића. Увек је био 
елегантан, насмејан али веома опасан на шаховском пољу.

Минић је био виртуоз у игрању Сицилијанске одбране. Ње-
гов велики ривал био је Албин Планинц. Једна од бољих 
партија је била на меморијалном турниру Милана Видмара 
у Порторожу, 1973.

32. Улица Младена Недељковића – почиње од постојеће 
улице Рада Бранковића на кп 925/1, иде дуж целе кп 924, про-
лази кроз кп 1314/2, кп 1314/1, кп 1315, кп 1316/1, скреће у кп 
1323/1, затим поново скреће и пролази кроз кп 1323/2, иде дуж 
кп 1335/2, и завршава се код кп 1337/2, а све у КО Остружница.

Образложење: Младен Недељковић Млађа (Ниш, 3. мај 
1936 – Ниш, 31. март 2005) је био српски глумац. Младен је 
одиграо више од 8000 хиљада представа у преко осамдесетак 
улога, а рекордна је улога Потета, у Сремчевој Зони Замфи-
ровој, коју је Младен Млађа Недељковић одиграо 1286 пута 
у чак 28 година живота, колико је ова представа извођена на 
позоришном репертоару. Укупно се појавио у 30 филмова и 
ТВ-серија. Остао је познат по узречици – „Ја, бато!” из сери-
је Врућ ветар. Играо је и у филмовима почев од 1955. године 
када је са Миленом Дравић играо у филму Врата остају отво-
рена па, до Пљачке Трећег рајха. Издвајају се улоге Чарли-
ја Баксуза у филму Јагуаров скок и новинара у филму Зона 
Замфирова. Освојио је више награда а међу осталим награда 
свог града – заслужни грађанин Ниша. У пензију је отишао 
2000. године после 48 година активно проведених у театру.

33. Улица Александра Младеновића – почиње од посто-
јеће улице Протопопа Марка (кп 1748/1), између кп 1301 
и кп 1294/2, иде дуж целе кп 1296, и целе кп 1297, сече кп 
1328, кп 1329/3, и завршава се код кп 1329/2, а све у КО 
Остружница.

Образложење: Александар Младеновић (Битољ, 25. август 
1930 – Београд, 6. април 2010) је био српски лингвиста, редов-
ни члан Српске академије наука и уметности и стални члан 
сарадник Матице српске. Велики број радова посветио је про-
учавању историје српског књижевног и народног језика дру-
ге половине XVIII и прве половине XIX века. Проучавао је и 
српскословенску епоху српског народног и књижевног језика. 
Припада групи његошолога која се посебно занима за разна 
филолошка и друга питања у вези са Његошевим делом. Из 
те области је објавио низ радова и две књиге. Последње ње-
гово издање Горског вијенца (2001) једно је од најпотпунијих 
у погледу коментара и објашњења стихова, са доста исцрп-
ним речником мање познатих речи у овом делу. Две најпот-
пуније библиографије његових објављених радова налазе се 
у Годишњаку Српске академије наука и уметности 104 (1998) 
497–524 и 110 (2004) 305–340. Године 1979. као начелник Ар-
хеографског одељења Народне библиотеке Србије учествује 
у покретању научног часописа Археографски прилози чији 
је уредник од почетка. Часопис излази и данас. Александар 
Младеновић је главни и одговорни уредник Зборника Мати-
це српске за филологију и лингвистику (Нови Сад) и Српског 
дијалектолошког зборника (Београд), а члан је Уредништва 
Јужнословенског филолога (Београд) – најеминентнијих лин-
гвистичких гласила у Србији. Младеновић је по позиву држао 
предавања на низу универзитета: у Сарајеву, Скопљу, Крако-
ву, Варшави, Софији и Лењинграду (данас Санкт Петербург). 
Учествовао је с рефератима на међународним славистичким 
конгресима: у Прагу (1968), Варшави (1973), Загребу (1978), 
Кијеву (1983) и Софији (1988), као и на многим домаћим и 
иностраним научним конференцијама и скуповима.

34. Улица Душана Манојловића – почиње од постојеће 
улице Протопопа Марка (кп 1748/1), између кп 1294/2 и кп 
1289, иде дуж целе кп 1282, скреће у кп 1353/2 и иде дуж 
исте, и завршава се код кп 1336/3, између кп 1333 и кп 1351, 
а све у КО Остружница.

Образложење: Душан Манојловић (Ресник, 23. октобар 
1928 – Београд, 24. јун 2010) био је санитетски пуковник, 
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професор урологије на Војномедицинској академији, на-
челник Клиника за Урологију Војномедицинске академије, 
председник Уролошке секције СЛД (у више наврата), редов-
ни члан Медицинске академије Српског лекарског друштва, 
секретар и потпредседник удружења Уролога Југославије, 
члан Балканске медицинске уније, Европског и Интерна-
ционалног удружења уролога, дугогодишњи члан Савезне 
комисије за лекове и члан уређивачког одбора часописа 
Archivum urologicum, и Српског архива за целокупно ле-
карство.

35. Улица Марте Малагурски – почиње од постојеће Гро-
бљанске улице (кп 1748/1), иде дуж целе кп 1552/2, и целе кп 
1552/1, и завршава се код кп 1553/2, а све у КО Остружница.

Образложење: Марта Малагурски (25. август 1934 – 21. 
март 2010) је књижевни и телевизијски преводилац са ен-
глеског на српски језик. Марта Малагурски је рођена 1934. 
године у Новом Саду. Она је један од најзначајнијих филм-
ских преводилаца у Југославији. Своју професионалну ка-
ријеру провела је радећи на Телевизији Београд. Превела 
је на хиљаде филмова и серија. Преводила је прве епизоде 
серије Мапет шоу-а. Такође је радила на преводу цртаног 
филма Открића без граница.

36. Улица Славка Суботића – почиње од постојеће Гро-
бљанске улице (кп 1748/1), иде дуж целе кп 1551/2, уз гра-
ницу са кп 1551/3, и завршава се код кп 1551/4, а све у КО 
Остружница.

Образложење: Славко Суботић (1934–2010), југословен-
ски атлетичар, такмичио се у периоду 1956–1964, дуге стазе, 
специјалност 5.000 м. За атлетску репрезентацију Југосла-
вије наступао је 15 пута. Био је државни првак на 5.000 m 
(1959.г). Освојио је девето место на поноћној уличној трци 
(Corrida Internacional de Sao Silvestre) и треће место на 3000 
m са препрекама 1960. године у Бразилу (Sao Paulo). Са 
Партизаном је 1957, 1958 и 1959 освојио прво место у шта-
фетној уличној трци у Ђенови (Coppa d'oro Mairano) и 1961 
у штафетној уличној трци у Вијаређу, Италија. Победио је 
на уличним тркама у Београду 1961., Загребу 1959, Нишу 
1960, Краљеву 1961, Осијеку 1962. Освојио је друго место у 
уличној трци у Тренту, Италија 1960 (Giro al Sas). Победник 
је кроса листа Политика 1960. Био је првак Србије у кросу 
1958 и 1961. године, првак Хрватске у кросу 1962 и првак 
Београда 1958. године. Учествовао је на балканским кросе-
вима у Београду, Анкари, Софији, Букурешту, Истанбулу и 
међународним кросевима у Француској, Париз (L’Iimanite), 
Лил, у Белгији, Брисел (Le Soir), (Saint Lambert). Био је пр-
вак Србије на 3.000 m са препрекама 1958, и првак Хрват-
ске на 5 и 10 km 1963. године. Од 1962. године држи рекорд 
Хрватске у штафетној трци 4x1.500 метара (Ханак, Субо-
тић, Кокић, Адам). У АК Партизан тренер му је био Драго 
Штритоф, такође тркач на дугим стазама.

37. Улица Здравка Рандића – почиње од кп 769/4, иде 
дуж целе кп 776/3, и дуж целе кп 776/1, и завршава се код кп 
2668/1, између кп 721/2 и кп 710/16, а све у КО Остружница.

Образложење: Здравко Рандић (Крк, 18. децембар 1925 
– Београд, 28. јул 2010) био је најпознатији помоћник ре-
дитеља, редитељ међу пионирима југословенског и српског 
филма. Рандић је своје име и филмско ауторско дело на тра-
јан и неизбрисив начин уклесао у историју српског филма. 
Један је од пионира српске кинематографије са којим је ста-
савала и крчила путеве своје планетарне афирмације. Као 
помоћник редитеља асистирао је током педесетих година 
пионирима југословенског филма Владимиру Погачићу, 
Соји Јовановић, Радошу Новаковићу и Јовану Живанови-
ћу. Током шездесетих година често је асистирао Фадилу 
Хаџићу, Живојину Павловићу, Вуку Бабићу, Предрагу Го-
лубовићу. Омогућио је улазак у кинематографију крајем 

седамдесетих година тада младим надама попут Горана Па-
скаљевића, Слободана Шијана, а током осамдесетих година 
Жарку Драгојевићу, Горану Гајићу, а током деведесетих го-
дина Срђану Драгојевићу и Владимиру Живковићу.

38. Улица Мирослава Беловића – почиње на грани-
ци са суседним насељеним местом Београд (Чукарица), на 
кп 769/8, иде дуж целе кп 2668/8, сече кп 2668/1, сече кп 
2668/10, поново пролази кроз кп 2668/1, где се и завршава, 
код кп 2668/4, све у КО Остружница.

Образложење: Мирослав Беловић, режисер, писац, глу-
мац. (7. август 1927 – 30. март 2005) рођен на Илиџи, око-
лина Сарајева, је редитељ и професор Факултета драмских 
уметности у Београду, од 1948–1956. као професор глуме, 
а од 1970. као професор позоришне режије. Режију је сту-
дирао на Драмском институту у Лењинграду (СССР). Члан 
Југословенског драмског позоришта постао је 1948. године. 
Почео је као асистент Мате Милошевића и Бојана Ступице. 

39. Улица Мире Николић – почиње на кп 2668/1, прола-
зи кроз кп 1750/2, иде делом дуж кп 1750/1, где се и заврша-
ва, између кп 1578 и кп 1658/2, а све у КО Остружница.

Образложење: Мира Николић (Београд, 2. јул 1935 – 
Београд, 25. април 2005) је била српска филмска и позо-
ришна глумица. Већ на трећој години, Јадран филм ју је 
ангажовао за главну улогу у филму Није било узалуд, са Бо-
рисом Бузанчићем. Постигла је велики успех. Одмах после 
завршене позоришне академије отишла је у Загреб (у Јадран 
филм) и провела тамо седам стваралачких година, снимају-
ћи филм за филмом, око 20 главних улога. Вративши се у 
Београд, провела је четири сезоне у Београдском драмском 
позоришту. Говорила је рекламе на радију, и телевизији сво-
јим пријатним гласом, перфектном дикцијом и увек тач-
ним акцентима. Била је водитељ многих значајних култур-
них догађаја у Југославији. На телевизији играла је Жуту са 
Чкаљом, у серији Дежурна улица. Интезивно је сарађивала 
са Крсманцем и то јој је био један од најлепших периода у 
животу. Нажалост, многе награде су је мимоишле. Добила 
је награду УНИЦЕФ-а за улогу у Изгубљеној оловци, затим 
за улогу Дечака у Шварцовом „Змају” на Међународном по-
зоришном фестивалу у Нансију (представа Академског по-
зоришта Бранко Крсмановић). Била је права и једина звезда 
југословенског филма педесетих и почетком шездесетих го-
дина. Последње године живота посветила је ћерки Симони-
ди, књигама и гастрономији.

40. Улица Андреје Миленковића – почиње од постојећег 
магистралног пута на кп 838/3, пролази кроз кп 838/2, сече 
кп 1744/2, пролази кроз кп 1076/4, и улази у кп 1076/2, где се 
и завршава, а све у КО Остружница.

Образложење: Андреја Миленковић (1. фебруар 1923, 
Лесковац – 25. март 2005, Београд) био је сликар и графи-
чар. Миленковић је основну и средњу школу завршио у Пи-
роту. Матурирао је у Белој Паланци 1942. године. Студирао 
је Економски факултет и Академију примењених уметности 
у Београду 1954. године. Радио је почев од 1958. године до 
1979. у Бироу за поштанске марке на изради ликовних ре-
шења за поштанске марке са око 700 радова. Његов опус у 
креацијама поштанских маркица је репродукован у преко 
шест милијарди примерака. Миленковић се бавио и мини-
јатурним сликарством. У таквом сликарству се посветио 
мртвој природи. Имао је изложбе у градовима: Пирот, Бео-
град, Нови Сад, Сарајево, Херцег Нови; као и у земљама: 
Бугарска, Италија, Грчка, Аустрија, Француска, Америка. 
Сликарски стил му је био реалистички са интимистичким 
поимањем мотива. Био је редовни учесник Мајских изло-
жби уметника Пирота и сарадник Музеја Понишавље те је 
Музеју помагао у израдама дизајна за каталоге. Добитник је 
многих награда и признања: Седмојулска награда 1959. го-
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дине, Годишња награда УЛУС-а 1963. године, Златна плаке-
та Форма 64 Нови Сад 1964. године, награда Најлепша мар-
ка на свету 1968. године, трећа, четврта и осма награда на 
Међународном салону у Паризу 1969. године, Годишња на-
града УЛУПУДС-а 1973. године, спомен плакета града Бео-
града 1974. године, Годишња јубиларна награда УЛУПУДС-а 
1978. године. Миленковић је био члан а једно време и пред-
седник Удружења ликовних уметника примењених уметно-
сти и дизајнера Србије у периоду од 1960. до 1964. године. 
Био је почасни члан Удружења Пироћанаца у Београду.

41. Улица Миодрага Поповића – почиње од постојећег 
магистралног пута на кп 1744/5, између кп 881 и кп 1011/3, 
иде дуж кп 1744/2, и завршава се код кп 2388, а све у КО 
Остружница.

Образложење: Миодраг Поповић (Обрадовце, Црна 
Трава, 16. октобар 1920 – Београд, 2005) је српски био 
историчар књижевности, есејист, песник, приповедач, ро-
манописац и професор Универзитета у Београду. Његово 
капитално дело је Историја српске књижевности – роман-
тизам I – III (1968–1972), у коме темељно анализира време и 
околности настанка значајних дела српске књижевности 19. 
века и истиче њихове вредности са данашњег становишта. 
На нов начин је протумачио и превредновао дело већине 
српских романтичара (Вук Караџић, Сима Милутиновић 
Сарајлија, Његош, Змај, Јакшић), док је неким писцима дао 
значајније место него што су га до тада у књижевности има-
ли (Ђорђе Марковић Кодер, Прота Матеја Ненадовић, Сто-
јан Новаковић). Са великим уважавањем написао је обимну 
монографију о Вуку Караџићу (1964) и критички писао о 
косовском миту, сматрајући да своје корене вуче из паган-
ских обреда и да је свој завршни облик добио у време Првог 
српског устанка (Видовдан и часни крст, 1976). Ове књиге 
су за његова живота доживеле по три издања у великим ти-
ражима. Поред студија и есеја, у часописима је објављивао 
песме, приповетке, путописе и сатиричну прозу. 

42. Улица Добриле Живанов Стакић – почиње од посто-
јећег магистралног пута (кп 1747/18), између кп 970/1 и кп 
1748/1, иде целом својом дужином кроз кп 1747/2, и завр-
шава се код Трга Карађорђевих устаника, између кп 1004/1 
и кп 992, а све у КО Остружница.

Образложење: Добрила Живанов-Стакић (Гај, 15. мај 
1932 – Београд, 30. новембар 2010) је била српски фармаце-
ут, редовни професор и декан Фармацеутског факултета у 
Београду. Докторску дисертацију „Прилог хемијском про-
учавању домаћих врста Helleborusa” одбранила је 1969. го-
дине. Усавршавала се у Бриселу, Лијежу и Базелу. У звање 
доцента изабрана је 1970, ванредног професора 1975. и ре-
довног професора 1981. године. Објавила је 205 научних ра-
дова, од тога 110 у међународним часописима. Учествовала 
је са 128 саопштења на научним скуповима, од тога 83 на 
иностраним. Била је ментор 6 магистарских и 9 докторских 
теза. Била је управник Института за фармацеутску хемију и 
аналитику лекова од 1984. до 1997. године. Била је продекан 
за наставу (1974–1979) и декан (1983–1985) Фармацеутског 
факултета у Београду. Била је шеф Катедре за хемију Фар-
мацеутског факултета. Била је потпредседник Фармацеут-
ског друштва Србије, делегат у Скупштини Савеза фарма-
цеутских друштава Југославије и члан редакције часописа 
„Архив за фармацију”. Добитник је Ордена рада са златним 
венцем, Плакете Фармацеутског друштва Србије, годишње 
награде Института за нуклеарне науке „Борис Кидрич” 
1985. године, захвалнице Савеза студената Фармацеутског 
факултета у Београду, захвалнице Фармацеутског факулте-
та из Скопља за помоћ у последипломској настави.

43. Улица Милоша Петровића – почиње од постојеће 
Омладинске улице (кп 842/18), сече кп 836/3, кп 836/2, про-

лази кроз кп 836/5, затим сече кп 835/3, кп 835/2, улази у кп 
834, скреће и иде дуж границе са кп 2489, и завршава се на 
крају кп 834, а све у КО Остружница.

Образложење: Милош Петровић, (Земун, 18. октобар 
1952 – Београд, 13. новембар 2010) био је српски пијани-
ста, композитор и књижевник. Био је редовни професор на 
Факултету музичке уметности у Београду, где је предавао 
чембало и камерну музику и солиста на чембалу у неколи-
ко оркестара и анасамбала у Србији. Компоновао је велики 
број дела класичне, камерне, солистичке, оркестарске, џез и 
електоракустичне музике. Дело Милоша Петровића извр-
шило је велики утицај на развој музике надахнуте музич-
ком баштином Балкана.” 

Члан 4.
У насељеном месту Сремчица (матични број насеља: 

705187), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Мојсија Жарковића – почиње од постојеће Го-

ричке улице (кп 2845/4), иде целом својом дужином кроз кп 
407/36, и завршава се у истој, између кп 407/30 и кп 407/27, 
а све у КО Сремчица.

Образложење: Мојсије Жарковић (Ваљевска Каменица, 
10. фебруар 1923 – Света гора, 21. март 2010) је био архи-
мандрит и старешина манастира Хиландара. Рођен је у Ва-
љевској Каменици од оца Светозара и мајке Зорке, чланова 
богомољачког покрета. Добио је име Светислав. Као дечак 
од 16 година је дошао у манастир Жичу у народној ваљев-
ској ношњи и са шајкачом на глави, са намером да буде ис-
кушеник. У то време епископ жички је био Николај Вели-
мировић који је руководио и богомољачким покретом. У 
том периоду искушеник у Жичи је био и Милисав, касније 
архимандрит Јован Радосављевић. Замонашен је 1947. годи-
не у манастиру Ралетинцу и добио име Мојсије. У чин је-
ромонаха рукоположио га је епсикоп шумадијски Валеријан 
1949. године. У послретаном времену је и манастир Хилан-
дар био у кризи у погледу монаштва. Тако је 1964. године из 
манастира Каленића у манастир Хиландар отишао и јеро-
монах Мојсије.Архимандрит Мојсије постао је члан Све-
штеног сабора стараца манастира Хиландара 1986. године. 
Дуго година је у Хиландару служио свакдоневна богослуже-
ња и био је познат као добар познавалац манастирског пра-
вила и типика. Дуже времена, пре избора за игумана, био 
је представник (антипросоп) Хиландара у Свештеној оп-
штини Свете горе у Кареји. Братство манастира Хиландара 
изабрало га је 24. новембра 1992. за свог игумана, после ар-
химандрита Пајсија Танасијевића. У време његовое управе 
манастир Хиландар је прославио 800 година свог постоја-
ња 1998. године, као и велики прилив монашког братства. 
Марта 2004. је Хиландар задесио велики пожар, после кога 
је уследило обнављање овог манастира. Архимандрит Мој-
сије умро је у недељу 21. марта 2010. и сахрањен у манасти-
ру Хиландару 22. марта 2010. године.

2. Улица Новице Блажића – почиње од постојеће улице 
Железнички пут (кп 430/1), иде дуж целе кп 451/1, сече кп 
457/2, затим иде делом дуж кп 457/1, и завршава се у истој, 
између кп 456/5 и кп 459, а све у КО Сремчица.

Образложење: Новица Блажић (Крушевац, 27. август 
1959 – Београд, 10. октобар 2005) је био математичар, редов-
ни професор Математичког факултета у Београду. Током 
1985. и 1986. године провео је осамнаест месеци на специ-
јализацији на Michigan State University, (East Lansing, САД) 
код проф. Bang-yen Chena и проф. David Blaira. Реализовао 
је и студијски боравак на MSRI, Berkeley, САД, у оквиру 
године посвећене диференцијалној геометрији. У окви-
ру истраживачке сарадње посетио је и одржао предавања 
на следећим факултетима: Technical University of Denmark 
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(Lyngby, Данска), University of Oregon (Eugene, САД), TU 
Berlin (Немачка), University of Bon (Немачка), Humboldt 
University (Немачка). Од 1983. године ради на Математич-
ком факултету у Београду, при чему је период од 1987. до 
1992. године провео као сарадник у Институту за примење-
ну математику и електронику. У звање доцента за предмете 
Диференцијална геометрија и Аналитичка геометрија на 
Математичком факултету изабран је 1991. године, а у звање 
ванредног професора за предмете Диференцијална геоме-
трија и Аналитичка геометрија на Математичком факулте-
ту изабран је 1998. године. Током 2004. изабран је за редов-
ног професора. Објавио је 29 научних радова. Учествовао је 
на великом броју домаћих и међународних конференција са 
радовима и саопштењима (од којих су нека била по позиву).

3. Улица Братислава Грбића – почиње од постојеће Ли-
парске улице (кп 430/1), иде дуж целе кп 490/1, и дуж целе 
кп 490/28, и завршава се код кп 3593/1, између кп 3591/1 и 
кп 490/17, а све у КО Сремчица.

Образложење: Братислав Грбић (Ђаковица, 11. август 
1930 – Београд, 12. јануар 2005.) глумац, и дугогодишњи 
сниматељ, прослављени играч ансамбла „Лола” и „Коло” и 
кореограф. Паралелно са играњем у „Колу”, Грбић је био и 
глумац-аматер. Глуму је уписао у класи Јозе Лауренчића, за-
једно са Гидром Бојанићем и Слободаном Алигрудићем. На 
кастингу за филм „Аникина времена” добио је главну му-
шку улогу. Критике су биле у суперлативу, па је поред про-
фесионалне каријере играча постао и глумац. Уследиле су 
главне мушке улоге у филмовима „Наши се путови разила-
зе” и „Пролећни вихор”. Мање улоге одиграо је и у бројним 
другим остварењима, а у серији „Вук Караџић” (1987), где 
је био ангажован као сниматељ, у недостатку одговарајућег 
глумца, одиграо је епизодну улогу.

4. Улица Александра Крстића – почиње од постојеће 
Горичке улице (кп 6611/1), између кп 3496/1 и кп 3494, иде 
целом својом дужином кроз кп 3495, и завршава се код кп 
3490, а све у КО Сремчица.

Образложење: Инж. Александар Крстић је био инжењер 
хортикултуре и вртни дизајнер. Рођен је у Крагујевцу 1902. 
године. Од 1926. радио је у Београдској општини на месту 
шефа Одсека за паркове и пошумљавања, а затим као управ-
ник за градско зеленило и економију. Године 1947. прелази у 
Главну управу бања Н.Р. Србије у којој води парковску слу-
жбу, а после тога долази на чело биолошко-техничке слу-
жбе Хигијенског института Н.Р. Србије. Од 1953. ради као 
стални хонорарни наставник на Академији примењених 
уметности у Београду. У Удружење примењених уметника 
примљен је као први вртни дизајнер. Оснивач је Удружења 
вртних стручњака СФРЈ. У току свог рада на Одсеку за пар-
кове и пошумљавања (претече ЈКП „Зеленило – Београд”) у 
периоду од двадесет година, пројектовао је, реконструисао 
и извео највећи број београдских паркова, скверова и дрво-
реда (простор око Народне скупштине, делове Калемегдана, 
Топчидерски парк, Вождовачки парк...). Израдио је и већи 
број вртно-архитектонских пројеката и за градове у унутра-
шњости земље (парк на Карагачу у Пећи, паркове Нишке 
и Буковичке Бање, парк у Горњем Милановцу и др.). После 
Другог светског рата значајнији радови су му бројне бање у 
Србији, Спомен гробље ослободилаца Београда, заштитни 
зелени појас Скопља, уређење националних паркова Лов-
ћен, Дурмитор, Биоградска гора, Фрушка гора итд.

5. Улица Стевана Попова – почиње од постојеће улице 
Породице Михаиловић (кп 3833/1), иде целом својом ду-
жином кроз кп 3865, и завршава се код кп 3866, а све у КО 
Сремчица. 

Образложење: Стеван Попов (1947 – 2015) био је чувени 
пилот и херој грађанског рата деведесетих година у Босни и 

Херцеговини. Летовима на релацији Београд- Сарајево то-
ком месец дана успео је да спасе на десетине хиљада живота 
из ратом захваћеног Сарајева. Стеван је 23 године био пи-
лот ЈАТ-а, а једно време носио је и титулу резервног офици-
ра ЈНА. Током месец дана свакодневних летова са посадом 
боинга 707 на линији Београд – Сарајево у току ратне 1992. 
године, успео је да спасе око 40.000 унесрећених људи свих 
националности из Сарајева које је било под оружаним деј-
ствима. Подвиг који се највише памти је када се из Београ-
да вратио у Сарајево по дечака којег је мајка заборавила на 
аеродрому. Пронашао га је и вратио мајци.

6. Улица Зорана Матића – почиње од постојеће Тодоро-
вићеве улице на кп 3914, између кп 3913 и кп 3915, иде це-
лом својом дужином кроз кп 3914, и завршава се код посто-
јеће улице Аце Тричковића (кп 3938/1), између кп 3901/4 и 
кп 3931/2, а све у КО Сремчица. 

Образложење: Зоран Матић је био српски сликар. Био је 
познат по одличним цртежима, а најчешће је радио оловком 
или оловком у боји. Рођен је у Сребреници, 1960. године. За-
вршио је Школу за примењену уметност у Новом Саду 1979. 
године, а дипломирао на новосадској Академији уметности, 
одсек сликарства, 1985. године. Од 1986. је био члан УЛУС. 
Излагао је на десетак самосталних и више од 40 групних 
изложби. Био је професор Уметничке школе у Ужицу. Радио 
је као изабрани асистент-приправник на ужичком Учитељ-
ском факултету на предмету Методика наставе ликовне кул-
туре. Живео је у Бајиној Башти. Умро је 2004. године. Умет-
ничка колонија „Прилипац” код Пожеге у његову част сваке 
године додељује награду под његовим именом.

7. Улица Надежде Обрадовић – почиње од постојеће Чи-
тачке улице (кп 6616/1), између кп 4937/1 и кп 4938, иде дуж 
целе кп 4937/2, иде делом дуж кп 4941/1, скреће у кп 4934/2, 
затим иде дуж кп 6616/1, и завршава се код постојеће Чи-
тачке улице, између кп 6616/4 и кп 4930/1, а све у КО Срем-
чица.

Образложење: Надежда Обрадовић (Београд, 6. јану-
ара 1936 – Београд, 2004) је преводилац са француског и 
енглеског језика на српски, књижевни критичар, прире-
ђивач и антологичар. Завршила је романистику – фран-
цуски језик и књижевност на Филолошком факултету у 
Београду и радила на Електротехничком факултету у Бео-
граду. Бавила се превођењем с енглеског и француског јези-
ка на српски. Посебно ју је интересовала књижевост жена 
и афричка књижевност. Своје осврте и књижевне критике 
о делима српских писаца објављивала је у књижевним ча-
сописима World Literature Today (Оклахома, САД), Serbian 
Studies (NASSS – the North American Association for Serbian 
Studie) и Pen Internacional (Лондон, Енглеска).Превела је 
прозу и приредила више тематских бројева часописа посве-
ћених афричкој књижевности: Кораци (Крагујевац, 1984), 
Путеви (Бањалука, 1985), Живот (Сарајево, 1986), Стремље-
ња (Приштина, 1988), Књижевна критика (Београд, 1988), 
Писмо (Београд, 2003) и Могућности (Сплит, 1989). Имала 
је на Трећем програму Радио Београда и Трећем програму 
Радио Сарајева преко сто емисија посвећених афричкој 
књижевности. Превела је низ афричких и других писаца на 
српски језик. Била је члан Удружења за афричку књижев-
ност, чије је седиште било у Америци, и члан Северноаме-
ричког удружења за српске студије.

8. Улица Алексе Радовановића – почиње од постојеће 
улице Јеличићев венац на кп 4906/1, између кп 4907 и кп 
4956/2, иде целом својом дужином кроз кп 4906/1, и завр-
шава се код постојеће Јеличићеве улице (кп 4104/1), између 
кп 4906/6 и кп 4955, а све у КО Сремчица.

Образложење: Алекса Радовановић (Медвеђа, 2. август 
1900 – Медвеђа, 23. јун 2004) био је последњи живи солун-
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ски ратник, председник „Удружења ратника од 1912. до 
1920. године” и учесник оба Светска рата. Носилац је број-
них признања, ордена и медаља Француске, Краљевине Ју-
гославије и ФНР Југославије.

9. Улица Мирослава Павловића – почиње од постојеће 
Јеличићеве улице (кп 4104/1), пролази кроз кп 6618/1, иде 
дуж целе кп 5003, сече кп 4994/6, кп 4994/4, и улази у кп 
4994/3, где се и завршава, а све у КО Сремчица.

Образложење: Мирослав Павловић (Ужичка Пожега, 
23. октобар 1942 – Београд, 19. јануар 2004) је југословен-
ски фудбалски репрезентативац. Са 16 година постао је пр-
вотимац Слоге у родној Ужичкој Пожеги и истакао се као 
нападач-голгетер. Каријеру наставља у Слободи из Титовог 
Ужица (1963–1967.), а највеће успехе постигао је у дресу 
београдске Црвене звезде за коју је од 14. маја 1967. па до 14. 
маја 1974. одиграо 400 утакмица (од тога 201 првенствене) и 
постигао три гола. У дресу „црвено-белих”, играо је у време 
кад је Црвена звезда доминирала у југословенском фудба-
лу и освојила највише трофеја: 1967/68., 1968/69, 1969/70., и 
1972/73. године био је стандардни члан екипе која је осваја-
ла првенство Југославије, а 1968. 1970. и 1971. и Куп Југосла-
вије у фудбалу.

10. Улица Славка Вукосављевића – почиње од постојеће 
Ханске улице на кп 4399/1, сече кп 4401/2, пролази кроз кп 
4426/1, сече кп 4426/4, и улази у кп 4418/1, где се и заврша-
ва, а све у КО Сремчица. 

Образложење: Славко Вукосављевић (Ужице, 17. јануар 
1927 – Београд, 20. јул 2004) био је српски песник, преводи-
лац, новинар. Писао је песме, приче, путописе, репортаже 
и есеје и преводио са бурманског језика. Неуморно пише 
родољубиву поезију али и чисту лирику. Сарадник новог 
часописа „Књижевност” постао је 1950. годинр а у њему ће 
прилоге објављивати најугледнији писци од Исидоре Секу-
лић до Иве Андрића. Исте године лето проводи у Енглеској 
учећи језик. У тој земљи је настала песма „Енглеска”, до које 
је веома држао. Поему „Кадињача” ће Савез бораца у Ужицу 
објавити 1950. годинр у 10.000 примерака. У НИН-у је обја-
вио више песама и репортажа али и у „Омладини”, „Мла-
дости” и „Политици” Члан Удружења писаца Србије постао 
је 1951. године. Песме су му превођене на енглески, руски, 
албански, есперанто, пољски, словачки, француски и чешки 
језик. Био је члан Удружења књижевника Србије. 

11. Улица Љубе Спајића – почиње од постојеће Улице 
кнеза Михајла Вишевића (кп 748/32), иде дуж кп 748/18, кп 
748/10, кп 748/15, сече кп 748/12, и улази у кп 748/11, где се 
и завршава, а све у КО Сремчица. 

Образложење: Љуба Спајић (Београд, 7. март 1926. – 
Београд, 28. март 2004) бивши је југословенски фудбалер 
и тренер. Носио је дрес и био капитен београдске Црвене 
звезде у периоду кад је она освојила највише трофеја у сво-
јој историји: освајао је титулу државног првака 1956, 1957, 
1959. и 1960. године, а као капитен тима примио је 1959. и 
трофеј Фудбалског купа Југославије. За Црвену звезду од-
играо је укупно 387 утакмица (од тога 161 првенствену) 
и постигао 20 голова. Уз осам утакмица за „Б” селекцију 
(1951–1958), одиграо је и 15 утакмица за репрезентацију 
Југославије. Дебитовао је 7. септембра 1950. против Финске 
(2:3) у Хелсинкију, ушавши у игру у другом полувремену, а 
последњу утакмицу у дресу са државним грбом одиграо је 
10. новембра 1957. против Грчке (4:1) у Београду. 

12. Улица Михаила Ћуповића – почиње од постојеће 
улице Кнеза Михајла Вишевића на кп 749/1, сече кп 749/2, 
иде дуж кп 748/28, и завршава се код кп 748/25, а све у КО 
Сремчица.

Образложење: Михаило Ћуповић (надимак Чика Ћупо; 
Мокра Гора, 13. септембар 1934 – Чајетина, 13. септембар 2004) 

је био познати златиборски песник. Живео је и радио у Чајети-
ни, где је и умро 12. септембра 2004. године. Позната дела су му 
збирке песама „И ја дижем два прста”, „Са извора Златибора”, 
„Увек заједно”, „Планина”, „Венац од ливадског цвећа”, „Хајде, 
деда, коњ ми буди”, „Најлепша је љубав поред реке”, драма „Не-
мојте крвавити реку”, ратна драма „Ћутећи су говориле” и мо-
нодрама „Земља”. Песме су му превођене и компоноване. До-
битник је многих признања, међу којима је награда „Пjесници 
Републици”, расписана поводом тридесетогодишњице АВ-
НОЈ-а у Јајцу. За живота био је омиљен на свом родном Злати-
бору и често је проглашаван највећим завичајним песником. 
Био је скроман и увек добро расположен и насмeјан. Волeо је 
све људе, а највише децу, којима је посветио већи дeо својих 
песама. Писао је и песме посвећене љубави, сељаку и људима, 
партизанској борби и своме завичају.У оквиру Библиотеке 
„Љубиша Р. Ђенић” из Чајетине основана је Фондација „Ми-
хаило Ђуповић”, ради трајног очувања и неговања успомене на 
његов рад. Фондација је основана Одлуком Управног одбора 
библиотеке, бр. 02 од 18. марта 2005. године. 

13. Улица Мила Мирановића – почиње од постојеће Бео-
градске улице на кп 6612/1, иде дуж целе кп 4872/1, пролази 
кроз кп 4872/3, сече кп 4872/4, затим иде дуж кп 4872/2, где 
се и завршава, а све у КО Сремчица.

Образложење: Мило Мирановић (Доњи Кокоти, 23. 
март 1937 – Београд, 5. јул 2003) је био српски глумац.

14. Улица Мирославе Бобић – почиње од постојеће Бео-
градске улице на кп 6612/1, између кп 5090 и кп 5107, иде 
целом својом дужином кроз кп 6612/1, и завршава се код кп 
5097/2, а све у КО Сремчица.

Образложење: Мирослава „Мира” Бобић (Београд, 5. 
фебруар 1928 – Београд, 8. март 2002) је била југословенска 
и српска филмска и позоришна глумица.

15. Улица Жаране Папић – почиње од постојеће Београд-
ске улице на кп 6612/1, између кп 5114 и кп 5137, иде целом 
својом дужином кроз кп 6612/1 у којој скреће, и завршава се 
код кп 5120, између кп 5117 и кп 5127, а све у КО Сремчица.

Образложење: Жарана Папић (Сарајево, 4. јул 1949 – 
Београд, 10. септембар 2002) била је српски и југословен-
ски социолог и антрополог, професор факултета, један од 
оснивача феминистичког покрета у Југославији и суосни-
вач (1992) београдског Центра за женске студије. Умрла је 
изненада, 10. септембра 2002. године, у свом стану. Данас, у 
Сарајеву постоје Женске студије ˝Жарана Папић˝.

16. Улица Татјане Бошњак – почиње од постојеће Сту-
блинске улице (кп 2851/4), иде целом својом дужином кроз 
кп 1436/3, где се и завршава, а све у КО Сремчица. 

Образложење: Татјана Бошњак (Шабац, 3. мај 1960 – 
Београд, 28. јули 2011), историчар уметности, музејски са-
ветник, кустос Народног музеја у Београду. Дипломирала је 
1984. године на Филозофском факултету у Београду – гру-
па за историју уметности, на предмету Историја модерне 
уметности. Прве стручне кораке направила је 1988. године 
као волонтер у Народном музеју за који трајно везује свој 
рад од 1990. године, најпре као кустос на пословима доку-
ментације, а потом у Збирци медаља Кабинета нумизматике 
и епиграфике. Године 1996. постала је кустос Збирке стра-
не уметности. Бавила се изучавањем европских сликарских 
школа и појава и феномена који су обележили рецепцију 
европске уметности код нас, а посебно развој колекци-
онарства у Србији крајем 19. и у првој половини 20. века. 
Професионални развој потврдило је и звање музејског са-
ветника које је стекла 2007. године. Радила је на великим 
пројектима као што су Реноар – дела из Народног музеја ре-
ализован 1996–1997. године. 

17. Улица Митра Васића – почиње од постојеће Вашар-
ске улице (кп 5848/1), између кп 5820/2 и кп 5823, иде целом 
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својом дужином кроз кп 5810/1, и завршава се код постоје-
ће Мирковићеве улице, између кп 5816/3 и кп 5828, а све у 
КО Сремчица.

Образложење: Митар Васић (1925–2011) мајстор је и 
градитељ фруле. Његов завичај познат по изузетно очу-
ваном музичком предању. По наговору својих пријатеља, 
Митар пријавио на аудицију Радио Београда, после чега 
постаје стални члан Великог народног оркестра радија. На 
предлог прослављеног Властимира Павловића Царевца, 
који је сматрао да Митар треба да свира на квалитетним, а 
не обичним фрулама, он се одлучује да такву фрулу напра-
ви сам. И данас се фруле Митра Васића налазе код многих 
наших познатих фрулаша. Правио их је за Саву Јеремића, 
Браћу Бајић, Тихомира Пауновића а највише за Бору Ду-
гића, коме је прву фрулу направио далеке 1966. године од 
дрена наштимовану у Е-дуру. Како сам Бора Дугић каже, 
код њега је научио већином мајсторија бавећи се музиком. 
Међутим, Митар Васић није само фрулаш и градитељ фру-
ла, већ и конструктор новог дувачког инструмента – терцне 
двојнице.

18. Улица Вере Вељков – почиње од постојеће улице Је-
врема Нешића (кп 6621/1), сече кп 6058/10, пролази кроз 
кп 6058/9, кп 6058/11, кп 6058/8, кп 6058/1, кп 6058/7, кп 
6058/6, кп 6051, и завршава се код постојеће Београдске 
улице (кп 6612/1), а све у КО Сремчица.

Образложење: Вера Вељков-Медаковић (Баваниште у 
јужном Банату, 18. јул 1923 – Београд, 29. септембар 2011) 
била је пијанисткиња и клавирски педагог. Снимала је за 
радио и телевизију прве емисије од 1945. године закључ-
но са 17. мартом 1982. за TВ емисију „Породичне ноте” са 
симфонијским оркестром РТБ, укупно 23 емисије за Радио 
и три за Телевизију. Снимила је и шест емисија за Радио 
Дубровник као и дела српских композитора за Радио Беч. 
Као клавирски сарадник наступала је у Радио емисијама са 
солистима Вером Сушњак-Војновић, Росе Арбанас, Олгом 
Вукмировић и Бисерком Цвејић, са програмом српских, 
немачких, америчких, француских и шпанских компози-
тора, као и црначких и индијанских песама за глас и кла-
вир. На клавирским реситалима посебну пажњу поклањала 
је делима српских композитора изводећи између осталих 
С. Рајичић – Рапсодија, М. Логар – Полка, М. Милојевић 
– Успаванка и Варијације, Д. Радић – Три прелудијума и 
Sonata lesta, Д. Деспић – Расположења, Д. Гостушки – Игра 
и Allegro furioso, П. Милошевић -Сонатина, Д. Костић – 
Бурлеска, М. Тајчевић – 7 балканских игара, П. Коњовић – 
Игра, Рихард Шварц – Мала свита (коју је аутор посветио 
Вери Вељков као свом најбољем ученику клавира).

19. Улица Драгиње Влашић – почиње од постојеће ули-
це Јеврема Нешића (кп 6621/1), иде целом својом дужином 
кроз кп 6612/1, и завршава се код постојеће Београдске ули-
це, између кп 6053 и кп 6195, а све у КО Сремчица.

Образложење: Драгиња Влашић (Војка, јануар 1928 – Зе-
мун, 20. октобар 2011) била је српска академска сликарка. 
Од својих дела као најзначајније је оцењивала циклус стра-
дања, митови и ликови и епопеја трагичног јунаштва. Међу 
тим сликама су се посебно издвајале слике: Клан, Ифигени-
ја, Непознати, Ктитори, Катаклизма, Отмица Европе итд.

20. Улица Љубише Величковића – почиње од постојеће 
Београдске улице на кп 6612/1, иде дуж кп 6612/1, пролази 
кроз кп 6177/1, и завршава се код постојеће улице Јеврема 
Нешића (кп 6621/1), а све у КО Сремчица. 

Образложење: Љубиша Величковић (Црљенац, 1. март 
1946. – Омољица код Панчева, 1. јун 1999) је био генерал-
-пуковник, пилот Војске Југославије, погинуо за време из-
вршавања редовног борбеног задатка, на положају ПВО РВ, 
за време НАТО агресија на СР Југославију. Генерал Љуби-

ша Величковић је остварио бриљантну војничку каријеру, у 
току које је више пута одликован високим војним одлико-
вањима и два пута ванредно унапређен у виши чин.

Носилац је (за сваког пилота најдражег признања) Злат-
ног летачког знака и звања инструктор летења.

21. Улица Десанке Десе Ђорђевић – почиње од посто-
јеће Дољанске улице (кп 2863/6), сече кп 2305/1, кп 2305/6, 
кп 2305/5, поново улази у кп 2305/1, иде дуж границе са кп 
2306/3, и завршава се поред кп 2305/7, а све у КО Сремчица.

Образложење: Десанка Деса Ђорђевић (1927–2011) била 
je члан Националног ансамбла народних игара и песама 
„Коло”, једна од најпознатијих кореографа српског фолкло-
ра, предавач и педагог традиционалних игара. Као корео-
граф поставила је више од 40 кореографија у 140 друштава 
у земљи и иностранству, а као педагог и предавач одржала 
је преко 178 семинара народних игара по Србији и широм 
света. Такође је и ауторка објављених збирки народних ига-
ра Србије. Била је добитница многих домаћих и страних 
признања и награда, Награде за животно дело „Коло”, као 
и међународне награде за истакнутог кореографа „Светски 
Оскар фолклора”. У знак поштовања према раду Десанке 
-Ђорђевић, у Београду је основан Центар за очување тради-
ционалне културе који носи њено име

22. Улица Милке Ивић – почиње од постојеће Дољанске 
улице на кп 2442/5, сече кп 2863/6, иде дуж целе кп 2305/2, и 
завршава се код кп 2299/2, а све у КО Сремчица. 

Образложење: Милка Ивић (Београд, 11. децембар 1923 
– Београд, 7. март 2011) је била српски лингвиста, професор 
универзитета и редовни члан САНУ. Била је члан: Норвешке 
академије наука, Саксонске академије наука, САНУ. Уређива-
ла је часопис Јужнословенски филолог. Једна је од најзначај-
нијих српских лингвиста данашњице, пре свега у областима: 
опште лингвистике, синтаксе и семантике словенских језика.

23. Улица Бранислава Петровића – почиње од постојеће 
улице Породице Нешић (кп 2860/1), иде целом својом дужи-
ном кроз кп 2719, где се и завршава, а све у КО Сремчица.

Образложење: Бранислав Петровић (1937–2002) је био 
српски песник и новинар. Радио као новинар у „Борби”, ко-
лумниста у НИН-у, уредник у часопису „Видици” и „Срп-
ски књижевни гласник”, уредник у Издавачком предузећу 
„Просвета”. Избор из колумни које је објављивао у НИН-у, 
објавио је у књизи „Квадратура круга”. Освајао је више на-
града за своју поезију. Његове песме, поеме и приче налазе 
се у бројним антологијама и зборницима.

24. Улица Верољуба Атанасијевића – почиње од посто-
јеће улице Ибарски пут (кп 2880), између кп 2815/5 и кп 
2816/8, иде целом својом дужином кроз кп 2815/6, и завр-
шава се код кп 2815/8, између кп 2815/15 и кп 2815/9, а све у 
КО Сремчица.

Образложење: Верољуб Атанасијевић (1940–2001) је био 
српски архитекта и истакнути аутор у области здравствене 
архитектуре. Током четрдесетогодишњег рада, урадио је ве-
лики број просторних планова и детаљних урбанистичких 
пројеката, био је аутор и главни пројектант више објеката. 
Специјалност му је у области здравствене архитектуре. Нај-
већи број пројектованих објеката је изграђен, а за њих су и 
његово предузеће и он као аутор и главни пројектант доби-
ли на десетине друштвених признања. На свим објектима 
вршио је пројактантски назор и стекао огромно искуство у 
извођењу објеката.

Члан 5.
У насељеном месту Велика Моштаница (матични број 

насеља: 703656), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица Живојина Табаковића – новопредложена улица 

је продужетак постојеће улице Живојина Табаковића (ма-
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тични број: 705128032218) и почиње на кп 3603/1, између кп 
942 и кп 3603/6, иде дуж кп 3603/1, затим иде дуж целе кп 
3603/7, и завршава се код кп 3603/9, између кп 519/1 и кп 
378, а све у КО Велика Моштаница.

2. Улица Јована Гојковића – почиње од постојеће ули-
це Добривоја Јовановића (кп 3601/1), између кп 872/3 и 
кп 878/7, иде дуж целе кп 872/4, пролази кроз кп 872/1, кп 
873/9, и улази у кп 873/1, где се и завршава, а све у КО Вели-
ка Моштаница.

Образложење: Јован Гојковић (Чачак, 7. јануар 1975 – 
Београд, 22. децембар 2001) је био српски фудбалер. Прве 
фудбалске кораке направио је у Задругару из Доње Трепче, 
наставио у чачанском БИП-у, а потом са великим успехом 
носио и дрес Борца и као врло млад постао градитељ игре 
чачанских „зебри”. У летњем прелазном року 1996. облачи 
дрес београдског Чукаричког где је његов несумњиви тале-
нат врло брзо запажен од стране „вечитих ривала”. У дре-
су Црвене звезде се потпуно афирмисао, а посебно је његов 
учинак био добар у „вечитим дербијима” у којима је имао 
запажене роле, а неретко је био и стрелац. Интернациона-
лац је био у Грчкој, где је са великим успехом носио дрес 
Ираклиса. За репрезентацију Југославије наступио је само 
на једном мечу, 23. децембра 1998. против Израела (0:2) у 
Тел Авиву. У пуној играчкој зрелости и у моментима када 
је почео исписивати најлепше странице каријере, трагично 
је настрадао у аутомобилској несрећи у близини Београда.

3. Улица Живојина Здравковића – почиње од постојеће 
улице Добривоја Јовановића (кп 3601/1), иде дуж целе кп 
884, пролази кроз кп 861/1, кп 861/2, кп 861/10, кп 861/4, и 
завршава се код кп 861/5, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Живојин Здравковић (Београд, 24. новембар 
1914 – Београд, 15. септембар 2001) је био диригент Београдске 
филхармоније и професор Музичке академије у Београду.

4. Улица Слободана Колаковића – почиње од постојеће 
улице Добривоја Јовановића (кп 3601/1), пролази кроз кп 
1186/25, иде дуж кп 1186/21, и завршава се код кп 1186/2, а 
све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Слободан Колаковић (Доњи Вакуф, 22. 
септембар 1924 – Београд, март 2001) је био југословенски и 
српски филмски и позоришни глумац.

5. Улица Виде Марковић – почиње од постојеће ули-
це Десетог октобра (кп 3601/1), иде целом својом дужи-
ном кроз кп 1148, где се и завршава, између кп 1104/4 и кп 
1183/4, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Вида Е. Марковић (Загреб, 16. децембар 
1916 – Београд, 25. март 2001) била је професорка Филолошког 
факултета Универзитета у Београду, преводилац и писац. По 
завршетку студија Вида Е. Марковић до почетка II светског 
рата предаје немачки језик на II трговачкој академији, фран-
цуски језик на Француском и енглески језик на Енглеском ин-
ституту. После ослобођења ради као уредник и преводилац у 
Танјугу. У истом звању учествује на Конференцији мира у Па-
ризу и на Првом заседању УН у Њујорку 1946. године.

6. Улица Анђелије Милић – почиње од постојеће Улице 
10. октобра на 3601/1, иде дуж целе кп 1166/2, пролази кроз 
кп 1166/1, кп 1166/5, и завршава се код кп 1166/3, а све у КО 
Велика Моштаница.

Образложење: Анђелија Милић (Београд, 3. април 1921 – 
Београд, 10. јул 2001) је била певачица српске народне музи-
ке. Рођена у Београду, у коме је и провела читав свој живот. 
Свој певачки век започела је у првим данима након ослобо-
ђења Београда, на таласима Радио Београда, где је, на молбу 
проф. Миодрага Васиљевића, била ангажована заједно са 
својим супругом који је свирао хармонику. У почетку су пе-
вали партизанске песме. Након повратка Царевца из логора 
Дахау, Анђелија Милић започиње сарадњу са овим непрева-

зиђеним виртуозом на виолини и педагогом. Од њега је на-
учила и њену антологијску песму „Анђелија воду лила”. Са-
радња са Царевцем је трајала све до његове смрти. Као плод 
ове сарадње остале су песме: „Седи Мара на камен студенцу”, 
„Лети, лети, пјесмо моја мила” и многе друге. Поред Велин-
ке Гргуревић, Савете Судар и Вуке Шехеровић, и Анђелија 
Милић имала је у свом репертоару севдалинке: „Од како је 
Бањалука постала”, „Мујо кује коња по мјесецу”, „Цура бере 
плав јоргован” и др. Својим топлим и лирским сопраном до-
чарала је недостижне просторе лепоте изворне песме. Тра-
гично је изгубила живот јула месеца 2001. године у Београду. 

7. Улица Александра Миловића – почиње од постоје-
ће улице Десетог октобра на 3601/1, пролази целом својом 
дужином кроз кп 1344, и завршава се код постојеће ули-
це Ивана Благојевића (кп 1341/1), између кп 1320/1 и кп 
1319/1, а све у КО Велика Моштаница

Образложење: Александар Миловић (1923–2001) је био 
филмски, позоришни и ТВ сценограф. Његови најзначајни-
ји радови су на реализацији сценографије за наслове попут: 
Песма, Десант на Дрвар, Бој на Косову и на ТВ радовима 
попут: Црна листа, Милојева смрт, Трећи за преферанс, Ре-
квијем за тешкаша и у многим другима.

8. Улица Виолет Фрејзер – почиње од постојеће ули-
це Десетог октобра на кп 3601/1, иде делом дуж кп 1341/1, 
скреће и иде дуж целе кп 1340, и завршава се код постојеће 
улице Љубисава Шарчевића (кп 3609/1), између кп 1314/3 и 
кп 1315/7, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Виолет Фрејзер била је шкотска медицин-
ска сестра у Првом светском рату. Неговала је Србе и зајед-
но са њима преживела повлачење преко Албаније. Преми-
нула је 1919. године у Предејанима. 

9. Улица Ђорђа Милојевића – почиње од кп 3609/1, иде 
дуж целе кп 1564/1, и завршава се на кп 3613/1, код постоје-
ће улице Седмог јула, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Ђорђе Милојевић (Београд, 18. јун 1939 
– Београд, 15. децембар 2001) био је српски и југословенски 
филмски продуцент и генерални директор Центар филма. У 
тинејџерским годинама бавио се кошарком, а убрзо и посве-
тио и кинематографији и у њој радио на свим пословима, од 
физичког радника и вође снимања до продуцента филмова, 
до промотера српских филмова у свету. Као продуцент или 
копродуцент потписао је бројне наслове: Свет који нестаје, 
Ово мало душе, За сада без доброг наслова, Лагер Ниш , Сун-
цокрети, Бој на Косову, документарац Амбасадор је убијен 
у Стокхолму, Вирџина, Три карте за Холивуд и многе друге. 
Продуцирао је око 30 српских и југословенских наслова и 600 
документарних филмова. Године 1991. изабран је за генерал-
ног секретара Југословенске филмске академије. Носилац је 
ордена Витеза за уметност и културу Републике Француске.

10. Улица Душана Михаиловића – почиње од постоје-
ће Гњионске улице (кп 3598/1), пролази кроз кп 1092/1, кп 
1092/2, кп 1092/8, кп 1092/9, и завршава се код кп 1092/6, а 
све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Душан Михаиловић (1932 –2001) је био 
српски телевизијски и позоришни редитељ, писац, театро-
лог и педагог. Био је председник и потпредседник Југосло-
венског Шекспировог друштва. 1970. је основао Позоришта 
без благајне у Лесковцу; 1982. Позориште Сунце у Београду; 
и 1990. Собно позориште такође у Београду.

11. Улица Јована Илића – почиње од постојеће Гњион-
ске улице на кп 3598/1, сече кп 3611/12, пролази кроз кп 
3611/3, кп 3611/2, кп 3611/4, кп 3611/5, кп 3611/6, кп 3611/7, 
кп 3611/8, и завршава се код кп 3611/1, а све у КО Велика 
Моштаница.

Образложење: Јован Илић (Пађене, 27. септембар 1928 
– Београд, 4. март 2009) је био утемељивач политичке гео-
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графије, оснивач часописа „Глобус”, професор емеритус 
економске и политичке географије на Географском факул-
тету Универзитета у Београду и аутор многих уџбеника и 
научних радова. Био је председник Српског географског 
друштва у најтежем периоду санкција и кризе, и успео је да 
одржи то друштво у време када су се многа друга научна и 
стручна друштва угасила. Обављао је вредно и предано ви-
соке функције на Факултету и у СГД-у.

12. Улица Данице Аћимац – почиње од постојеће улице 
Живојина Табаковића (кп 3610/1), иде дуж целе кп 1149, 
сече кп 3603/1, кп 3593/17, кп 3611/1, кп 1081/2, иде дуж кп 
1023, где се и завршава, између кп 1045 и кп 1068/1, а све у 
КО Велика Моштаница.

Образложење: Даница Аћимац (Београд, 29. децембар 
1928 – Београд, 11. јун 2009) је била српска глумица. Након 
једне сезоне, прешла је код Бате Амара у Нишко народно 
позориште у ком се прославила као краљица Ана, играјући 
у представи Чаша воде од Скриба. Након три сезоне пре-
лази са Батом Амар у Хумористичко позориште, данашње 
Позориште на Теразијама, где је затекла ансамбл који су 
сачињавали Миодраг Петровић Чкаља, Мића Татић, Гута 
Добричанин, Љуба Дидић, Бранка Митић, Ана Красојевић, 
Вера Ђукић, Ђокица Милаковић, Жељка Рајнер... Са многи-
ма од њих је радила све саме хит представе. Даница Аћимац 
и Миодраг Петровић Чкаља добили су 1977. награду чита-
лаца ТВ Новости Она и Он као најпопуларнији глумачки 
пар године за наступе у тада популарној ТВ емисији Недељ-
но поподне. Поред глуме, бавила се педагогијом и дефекто-
логијом. Имала је васпитну улогу на људе који су се са њом 
сусретали.

13. Улица Виталија Гинзбурга – почиње од постојеће 
улице Живојина Табаковића (кп 3610/1), иде дуж целе кп 
1147, пролази кроз кп 1145/2, и завршава се код кп 1145/1, а 
све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Виталиј Лазаревич Гинзбург (рус. Вита-
ялий Лаязаревич Гиянзбург, 4. октобар 1916. – 8. новембар 
2009.) био је руски теоријски физичар и астрофизичар, који 
је 2003. године, добио Нобелову награду за физику „за пио-
нирски допринос теорији суперпроводника и суперфлуида.

14. Улица Афи Еконг – почиње од постојеће улице Жи-
војина Табаковића (кп 3610/1), иде дуж целе кп 1365/2, и 
улази у кп 1385, где се и завршава, а све у КО Велика Мо-
штаница.

Образложење: Констанс Афионг „Афи” Еконг (енгл. 
Constance Afiong „Afi” Ekong; Калабар, 26. јун 1930 – Кала-
бар, 24. фебруар 2009) била је истакнута нигеријска уметни-
ца и промотерка уметности. Била је менаџерка „Уметничког 
савета Лагос”, члан оснивач „Друштва нигеријских умет-
ника”, кустос „Галерије Лабак” 1961. године и председница 
„Федералног Уметничког савеза за уметност Нигерије” од 
1961. до 1967. године.Рад Афи Еконг на промоцији уметно-
сти и образовања жена Западне Африке бива признат 1962. 
године од стране тадашњег либеријског председника Вили-
јама Табмана. 

15. Улица Љубомира Зекавице – почиње од постојеће 
улице Седмог јула (кп 3613/1), између кп 1598/4 и кп 1599/1, 
иде целом својом дужином кроз кп 1618, и завршава се код 
постојеће Радничке улице (кп 1770/3), између кп 1612/3 и 
кп 1613/5, а све у КО Велика Моштаница. 

Образложење: Љубомир Зекавица (Београд, 13. август 
1925 – 13. јун 2009), као пробни пилот Ваздухопловноо-
питног центра је поставио светски рекорд за брзину лета. 
После опитног центра је био пилот ЈАТа. Као пробни пилот 
је полетео прототип, познатог авиона властитог развоја и 
производње Г-2 Галеб, у мају 1961. године. Успешно га је де-

монстрирао у лету, на међународној изложби авиона у Па-
ризу. За то је везан карактеристичан догађај. Демонстрирао 
је минималну брзину са извученим закрилцима и прешао је 
у следећу фазу леђног лета, а заборавио је увући закрилца. 
Сви присутни су мислили да је то део посебног програма, 
који се граничи с немогућим. Добио је велики аплауз и че-
ститке. Био је члан је Аеро-клуба Земун. Зекавица је поста-
вио светски рекорд авионом Матица 451-ММ с погоном на 
турбомлазни мотор, поткласа Ц-1Д у дисциплини брзина 
на основици 15/25 km с резултатом 750,340 km/h у околи-
ни Београда 19. маја 1960. Тај светски рекорд премашио је 
22. децембра 1961. совјетски пилот В. Смирнов постигавши 
резултат 767,30 km/h. Као капетан ЈАТ-а био је киднапован 
1981. године на лету Београд-Титоград-Дубровник. Лет се 
окончао предајом киднапера и без људских жртава на аеро-
дрому у Ларнаки (Кипар).

16. Улица генерала Михаила Јовановића – почиње од по-
стојеће Радничке улице (кп 1617/1), пролази целом својом 
дужином кроз исту кп 1617/1, и завршава се код постојеће 
Липљанске улице (кп 3616/3), између кп 1607/3 и кп 1797/1, 
а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Михаило Љ. Јовановић (Београд, 10. ја-
нуар 1877 – Београд 23. март 1939) учесник Балканских 
ратова и Првог светског рата, дивизијски генерал, био је 
војни изасланик у Италији, командант дивизијске области 
(Савске) и помоћник начелника Главног генералштаба. У 
рату 1914–1918. године био је шеф генералштабног одељења 
Министарства војног, помоћник начелника Штаба 1. арми-
је, начелник Генералштаба Шумадијске дивизије 1. позива и 
начелник Штаба 2. и 3. армије. За своју дугу и савесну слу-
жбу одликован је бројним високим домаћим и страним од-
ликовањима. Објавио је више чланака у „Ратнику”.

17. Улица Косте Тимотијевића – почиње од постојеће Зе-
ленчеве улице на кп 3601/1, иде дуж целе кп 1731, и заврша-
ва се код кп 1708/4, између кп 1707/1 и кп 1726/5, а све у КО 
Велика Моштаница.

Образложење: Коста Тимотијевић (Грошница, 21. мај 
1870 – Београд, 1. фебруар 1939) је био српски политичар. 
Био је више пута министар правде Краљевине Србије и 
Краљевине СХС, а једном је био министар унутрашњих по-
слова Краљевине СХС. Био је сенатор Краљевине Југосла-
вије од 1932. до 1938. године.

18. Улица Миладина Бојића – почиње од постојеће Ли-
повачке улице на 3618/1, иде дуж исте кп 3618/1, затим иде 
дуж целе кп 1676/2, и завршава се код кп 1676/3, између кп 
1506/3 и кп 1680, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Миладин Бојић (Тулари, код Уба, 25. сеп-
тембар 1889 – Београд, 11. септембар 1938), земљорадник 
и учесник два Балканска рата, као и Првог светског рата. 
Носилац је Златног војничког ордена Карађорђеве звезде са 
мачевима, Златне медаље за храброст, као и још неколико 
одликовања и признања. 

19. Улица Марка Нешића – почиње од новопредложене 
Улице Миладина Бојића (кп 1676/2), између кп 1681 и кп 
1675/4, иде дуж целе кп 1675/5, пролази кроз кп 1674/1, кп 
1674/2, и завршава се код кп 1673/1, а све у КО Велика Мо-
штаница.

Образложење: Марко Нешић (Нови Сад, 2. март 1873 – 
Нови Сад, 3. април 1938) један од највећих српских компо-
зитора с краја XIX и почетка XX века је био бербер, еспе-
рантиста и тамбураш. Написао је преко 200 композиција. 
Једно време је водио тамбурашки оркестар СЗПД Невен у 
Новом Саду, коме је 1911. године написао и посвети ком-
позицију „Невен коло” – данас је химна друштва а у народу 
пева као стара градска песма. Иако је био истакнути акти-
виста у радничком, културном и друштвеном животу Но-



Број 56 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

вог Сада и Војводине, највише ће остати упамћен по хар-
монизацији војвођанских песама. Завршио је берберски и 
столарски занат али се од 1890. године посветио искључиво 
музици и компоновању.

20. Улица Милана Туцаковића – почиње од новопредло-
жене Улице Миладина Бојића (кп 1676/2), између кп 1675/3 
и кп 1506/3, иде целом својом дужином кроз кп 1506/9, где 
се и завршава, између кп 1506/8 и кп 1506/6, а све у КО Ве-
лика Моштаница.

Образложење: Милан Т. Туцаковић (Крагујевац, 
1871-Београд, 1936) био је официр Војске Кнежевине Срби-
је и армијски генерал Војске Краљевине Србије и Југосла-
вије, син Тодора П. Туцаковића (1825/26-1896), трговца и 
председника Народне скупштине и унук Петра Туцаковића 
(1792–1857) гружанског кнеза и пуковника. У ослободилач-
ким ратовима 1912-1918. године вршио је дужност начелни-
ка штаба команде Дринске дивизије 1. позива, команданта 
2. коњичке бригаде, заступника команданта Моравске ди-
физије 1. позива, команданта Јужноморавских трупа, ко-
манданта Вардарске (југословенске) дивизије, а од 1918. го-
дине службовао је у Врховној команди.

21. Улица Георгија Летића – почиње од постојеће улице 
Првог маја (кп 3601/19), иде целом својом дужином кроз кп 
1509/53, и завршава се код постојеће Липовачке улице (кп 
1509/57), између кп 1509/31 и кп 1509/55, а све у КО Велика 
Моштаница.

Образложење: Георгије (световно др Ђорђе Летић, Ста-
ри Бечеј, 6/19. април 1872 – Београд, 8. новембар 1935) је 
био епископ Српске православне цркве. За епископа теми-
шварског изабран је једногласно 27. новембра 1903. године, 
а посвећен 27. марта 1904., у карловачкој Саборној цркви од 
патријарха Георгија, епископа будимског Лукијана и бачког 
Митрофана. Устоличење у темишварској Саборној цркви 
извршио је патријарашки изасланик протосинђел Данило 
(Пантелић), потоњи епископ далматинско-истријски, 10. 
маја 1904. године.

22. Улица Милинка Стефановића – почиње од постоје-
ће улице Првог маја (кп 3601/19), између кп 1509/131 и кп 
1509/132, иде дуж целе кп 1509/41, кп 1509/206, и завршава 
се код кп 1509/209, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Милинко Стефановић (Костајник код 
Крупња, 12. март 1947 – Београд, 5. септембар 2012) био је 
српски уметнички и новински фотограф, публициста, уред-
ник, издавач и педагог. Имао је статус Истакнутог уметника 
УЛУПУДС-а и звање Мајстора фотографије ФСЈ. Апсолви-
рао је психологију на Филозофском факултету у Београду 
1976, где је и живео до краја живота. По домаћем и међу-
народном излагачком рејтингу и значају добијених награ-
да Стефановић је био један од најуспешнијих уметничких 
фотографа свих времена на подручју земаља бивше СФРЈ. У 
1980-им посебно је био познат по жанру „Life” фотографије, 
а у 1990-им тематски и жанровски се посветио духовним и 
традиционалним мотивима. Као уредник, издавач и педагог 
остварио је велики утицај на млађу генерацију професиона-
лаца у редакцијама, издавачким кућама и уметничким гру-
пама, пре свега због свог културолошког приступа који је 
спајао традицијско са модерним и будућим.

23. Улица сер Томаса Липтона – почиње од постоје-
ће улице Првог маја (кп 3601/19), између кп 1509/211 и кп 
1509/116, иде дуж целе кп 1509/219, кп 1509/218, и завршава 
се код кп 1509/217, између кп 1509/212 и кп 1509/37, а све у 
КО Велика Моштаница.

Образложење: Сер Томас Липтон (1848–1931) био је 
највећи британски произвођач и извозник чаја, велики ху-
манитарац који потиче из сиромашне породице, а у време 
Првог светског рата је посетио Србију. Он је својим јахта-

ма превозио велике количине санитетског материјала, као 
и чланове медицинских мисија које су долазиле у Србију да 
помогну народу у борби против тифуса.

24. Улица Љиљане Јовановић – почиње од постојеће 
улице Првог маја (кп 3169), између кп 3113/3 и кп 3165, иде 
дуж целе кп 3622, где се и завршава, између кп 3129/1 и кп 
3154/1, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Љиљана Јовановић (Крушевац, 16. фе-
бруар 1930 – Београд, 27. фебруар 2012) била је српска глу-
мица.

25. Улица Радоја Раке Љутовца – почиње од постојеће 
улице Првог маја (кп 3169), између кп 3149/5 и кп 3167/6, 
иде делом дуж кп 3149/7, скреће и иде дуж целе кп 3149/9, 
сече кп 3149/1, кп 3148/4, кп 3148/13, и завршава се код кп 
3148/12, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Радоје Љутовац – Рака (4. септембар 1887. 
село Пољна код Трстеника – 25. новембар 1968. Трстеник) 
артиљерац, који је топом оборио непријатељски авион 1915. 
године. Ступио је у Први светски рат као артиљерац срп-
ске војске и учествовао је у биткама вођеним 1914. године. 
Када су 1915. Србију поново напале Аустроугарска и Не-
мачка, Радоје је распоређен у допунски батаљон артиљериј-
ског пука „Танаско Рајић” и доспео у специјалну јединицу, 
новоформирану Противавионску батерију, која се налазила 
на Метином брду код Крагујевца, да би од непријатељских 
авиона бранила град, Војно-технички завод и друге важне 
објекте.

26.Улица Милуна Видића – почиње од постојеће улице 
1. маја (кп 3169), иде делом дуж кп 3199/1, кп 3167/7, сече 
кп 3167/2, кп 3198/2, кп 3198/3, кп 3197/6, иде дуж целе кп 
3197/9, и целе кп 3196/6, сече кп 3168, пролази кроз кп 3190, 
кп 3189/2, сече кп 3173/10, иде дуж кп 3171/1, и завршава се 
код кп 3622, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Милун Видић (Роге, Пожега, 9. март 1939 
– Београд, 15. новембар 2007) је био српски вајар и профе-
сор Универзитета уметности у Новом Саду и Београду. Од 
1977. до 1994. године радио је на Академији уметности у 
Новом Саду где је прошао сва звања од асистента до редов-
ног професора за предмет вајање са технологијом. Године 
1994. прелази на Факултет примењених уметности у Бео-
граду где је радио као редовни професор за предмет вајање 
до 1. октобра 2004. године када одлази у пензију. Дела му се 
налазе у Музеју савремене уметности у Београду, Народ-
ном музеју у Београду, Галерији југословенског портрета у 
Тузли, Галерији Ликовног сусрета у Суботици, Народном 
музеју у Крагујевцу, Савременој галерији у Панчеву, Галери-
ји Културног центра „Мишко Крањец” у Мурској Соботи, 
Галерији савремене уметности у Бањој Луци, Народном му-
зеју у Краљеву итд. Умро је у Београду 15. новембра 2007. 
године. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана у Београду.

27. Улица Драгољуба Ивкова – почиње од новопредло-
жене Улице Драге Јонаш (кп 3252/1), иде дуж целе кп 3250/6, 
и завршава се код кп 3250/1, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Драгољуб (Драган) Ивков (Београд, 1. 
април 1931 – Београд, 8. јул 2007) је био сценограф и један 
од најактивнијих људи у југословенској кинематографији. 
Завршио је Архитектонски факултет у Београду. Од 1951 
године се бавио аматерски филмом и режирао око 20 сво-
јих остварења са великом успехом а своје знање је стицао 
у удружењу Кино клуб Београд где су стицали знање ве-
ликани југословенског филма и одакле су проистакли ау-
тори као што су: Живојин Павловић, Марко Бабац ,Душан 
Макавејев, Кокан Ракоњац, Александар Петковић и други. 
Професионално се почео бавити филмом од 1960 године 
где је прво радио као филмски архитекта а од 1964 године 
као сценограф. Међутим поред сценографије бавио се и пи-
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сањем сценарија и режирао неколико филмова. Његов нај-
познатији сценарио је филм Буђење пацова из 1967. годи-
не који је заједно радио са Горданом Михићем и Љубишом 
Козомаром, затим сценарио за филмове Опклада из 1971. и 
Трагови црне девојке из 1972. године који је радио са Алек-
сандром Тишмом и Живојином Павловићем. Написао је 
сценарио за филм Сирома сам ал сам бесан из 1970. годи-
не који је уједно и режирао а и режирао је још један филм 
Пошаљи човека у пола два из 1967. године који представља 
један од првих криминалистичких филмова који су урађе-
ни у Југославији. На фестивалу у Пули 1967. године добио 
је главну награду за сценографију филма Живојина Павло-
вића : Буђење пацова, а 1976. Златну арену за сценографију 
филма Горана Паскаљевића: Чувар плаже у зимском перио-
ду. Умро је 31.јула 2007 у Београду.

28. Улица Јакова Серског – почиње од новопредложене 
Улице Драге Јонаш (кп 3252/1), иде дуж целе кп 3256/2, улази 
у кп 3256/1, где се и завршава, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Јаков Серски, први игуман манастира 
Светих Арханђела, митрополит Сера и српски књижев-
ник. Није познат тачан датум његовог рођења, али се зна да 
је преминуо између 1360. и 1365. године. Његов лик је по-
знат из једне минијатуре у Четворојеванђељу на пергаменту 
бугарског цара Јована Александра из 1354. године, данас у 
Британском музеју у Лондону. Учествовао је на државном 
сабору на коме су проглашени српска патријаршија и цар-
ство 1346. године. Претпоставља се да је изабран за серског 
митрополита одмах по Душановом освајању Сера 1345. Та-
кође је учествовао на саборима 1349. и 1353. године, на ко-
јима су донети први и други део Душановог законика.

29. Улица Драге Јонаш – почиње од кп 3267, између кп 
3250/5 и кп 3257/1, иде делом дуж кп 3252/1, иде дуж кп 
3253/3, и завршава се код кп 3259/2, између кп 3253/10 и кп 
3253/2, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Драга Јонаш (Ваљево, 10. септембар 1922 
– Београд, 28. август 2007) била је лектор и дугогодишњи 
спикер на Радио Београду. Била је најпрепознатљивији спи-
керски глас, а остала је упамћена као непревазиђени при-
мер тачне дикције и правилног акцентовања. За свој рад је 
добила бројне награде међу којима су и „Вукова награда” за 
2004. годину, за унапређење српске културе, просвете и нау-
ке и „Златни микрофон”, највише признање Радио Београда.

30. Улица Зрењанинска – почиње од постојеће улице 
Милована Миленковића (кп 3606/1), између кп 833 и кп 
837/1, иде целом својом дужином кроз кп 3607/1, и заврша-
ва се у истој, између кп 731/4 и кп 452/1, а све у КО Велика 
Моштаница.

Образложење: По граду Зрењанину.
31. Улица Ђорђа Вујадиновића – почиње од постојеће 

улице Милована Миленковића (кп 3606/1), иде кроз целу кп 
834, пролази кроз кп 3601/1, где се и завршава, код постојеће 
улице Добривоја Јовановића, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Ђорђе Вујадиновић (Колари, 29. новем-
бар 1909 – Београд, 5. октобар 1990) је био југословенски 
фудбалер и фудбалски тренер. Био је дечак када је дошао 
код стрица у Београд. Брат његовог оца није имао деце, 
па га је посинио. Његов стриц је био власник штампарије 
Свети Сава. Једног дана док је играо фудбал са својим дру-
говима, дечју игру је прекинуо „чика са шеширом” који их 
је позвао да дођу у БСК и играју у правом клубу. У дресу 
БСК-а, што у подмлатку, што у првом тиму, провео је пуних 
17 година. Био је део чувене навале подмлатка БСК-а, Тир-
нанић, Ваљаревић, Крчевинац, Вујадиновић и Злоковић, 
која је комплетна ушла у први тим. За први тим је одиграо 
око 400 утакмица и освојио је пет титула првака, 1931, 1933, 
1935, 1936. и 1939. Два пута је био и најбољи стрелац првен-

ства 1929. (10 голова на 8 утакмица) и 1931. (12 голова на 
10 утакмица). Од 1929. до 1940. године одиграо је 44 утак-
мице за репрезентацију Југославије и постигао је 18 голова. 
Учествовао је на Светском првенству 1930. у Монтевидеу. 
Дебитовао је 6. октобра 1929. у утакмици Балканског купа 
против Румуније (:2) у Букурешту, а први гол је постигао 
26. јануара 1930. против Грчке (1:2) у Атини у оквиру ис-
тог такмичења. Последњу утакмицу у дресу националног 
тима одиграо је 3. новембра 1940. у пријатељској утакмици 
против Немачке (2:0) у Загребу.Пре рата је радио као слу-
жбеник Народне банке, док је рат провео у немачком заро-
бљеништву. По доласку из заробљеништва посветио се раду 
с млађим селекцијама. Био је тренер у фудбалској школи 
Партизана и ОФК Београда, а истовремено је био и дуго-
годишњи селектор омладинске репрезентације Југославије. 
С њим је непрекидно као председник омладинске комисије 
фудбалског савеза сарађивао Коста Поповић, некада тако-
ђе фудбалер БСК-а. Пратећи рад омладинске школе Црве-
не звезде запазио је изузетно талентованог младог тренера 
Миљана Миљанића, кога је позвао да му буде помоћник. 
Миљанићу је и препустио место селектора омладинске ре-
презентације када је одлучио да се повуче са тог положаја.

32. Улица патријарха Јефрема – почиње од постојеће улице 
Милована Миленковића (кп 657/76), иде дуж целе кп 657/11, 
сече кп 657/76, иде дуж кп 657/17, пролази кроз кп 657/42, кп 
657/101, кп 657/103, кп 657/104, и завршава се код кп 673/24, 
између кп 657/15 и кп 657/45, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Свети Јефрем (око 1311. код Трнова – 15. 
јун 1399. у близини Пећи) хришћански је светитељ и архие-
пископ пећки и патријарх српски у два наврата, од 1375. до 
1379. године и поново од 1389. до 1390. године. После упо-
којења патријарха Саве IV, на позив кнеза Лазара и Ђурђа 
Балшића, сазван је 1375. године сабор у Пећи, на који се са-
браше митрополити, епископи и часни игумани да изаберу 
новог поглавара Српске цркве. И после дугог већања у сре-
ду 3. октобра 1375. године, за српског патријарха изабран је 
Јефрем.

33. Улица остружничка – почиње од постојеће улице 
Милована Миленковића 2. део (кп 658/1), иде дуж целе кп 
642/1, сече кп 611, кп 610, и пролази кроз кп 609, где се и за-
вршава, на граници са суседним насељеним местом Пећани, 
а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: По месту Остружница која је надомак на-
сељеног места Пећани.

34. Улица др Душана Кашића – почиње од кп 3613/6, иде 
целом својом дужином кроз кп 2011, где се и завршава, из-
међу кп 1117 и кп 2003/1, а све у КО Велика Моштаница.

Образложење: Др Душан Кашић (1. мај 1914, Грђевац, 
Славонија – 27. април 1990, Београд) је био Протојереј-ста-
врофор Српске православне цркве, српски историчар, про-
фесор и ректор Београдске богословије. Био је и члан ре-
дакционог одбора свих јубиларних споменица које је издала 
Српска црква од 1960. до 1990. године. Као теолог и истори-
чар представљао је Српску цркву на бројним међународним 
сусретима: био је члан наше посматрачке делегације која је 
присуствовала Шестом заседању II ватиканског концила у 
Риму (1965), а 1966. један је од представника Српске цркве 
на Свеправославној конференцији у Београду.

35. Моштаничка – почиње на тромеђи насељених ме-
ста Руцка, Велика Моштаница и Мала Моштаница (оп-
штина Обреновац), између кп 20605 (КО Умка) и кп 2013 
(КО Велика Моштаница), иде целом својом дужином кроз 
кп 20618 (КО Умка) и завршава се на истој, између кп 
20320/1(КО Умка) и кп 2021/2 (КО Велика Моштаница).

Образложење: Новопредложена улица пролази кроз три 
насељена места и представља продужетак постојеће улице из 
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насељеног места Мала Моштаница, општина Обреновац –Мо-
штаничка. Зато је неопходно улицу отворити и у насељеним 
местима Руцка и Велика Моштаница, општина Чукарица.

Члан 6.
У насељеном месту Руцка (матични број насеља: 70254), 

утврђују се следећи називи улица:
1.Улица Моштаничка – почиње на граници са суседним 

насељеним местом Мала Моштаница (кп 1548, КО Мала 
Моштаница), иде дуж границе са истим насељеним местом 
кроз кп 20617, затим иде делом дуж кп 20618, дуж границе 
са суседним насељеним местом Велика Моштаница, и завр-
шава се између кп 20320/1 и кп 2021/2 (КО Велика Мошта-
ница), а све у КО Умка.

Образложење: Новопредложена улица иде границом на-
сељених места Руцка и Мала Моштаница (општина Обре-
новац). У насељеном месту Мала Моштаница има званичан 
назив улица Моштаничка, тако да је неопходно доделити јој 
исти назив и у насељеном месту Руцка.

2. Радошевачка (матични број: 705152031319) – почи-
ње од кп 20606/1, између кп 20379/4 и кп 20380/2, иде це-
лом својом дужином кроз кп 20610 и завршава се код кп 
20607/1, између кп 20403/3 и 20435/1, а све у КО Умка.

3. Укида се Радошевачка улица са матичним бројем 
705195031319 у насељеном месту Умка.

Члан 7.
У насељеном месту Умка (матични број насеља: 705195), 

утврђују се следећи називи улица:
1. Улица савска – новопредложена Савска улица пред-

ставља продужетак постојеће Улице Савска (матични број: 
705136029185) креће од постојеће улице Тринаестог окто-
бра (кп 560/24), сече кп 1120/2, иде дуж целе кп 1120/3, сече 
кп 30602, и завршава се на граници са суседним насељеним 
местом Пећани, а све у КО Умка.

2. Улица Зорана Чаве Димитријевића – почиње од по-
стојеће Карађорђеве улице на кп 1129/1, иде целом својом 
дужином кроз кп 1129/1, и завршава се код постојеће улице 
Дућевац, између кп 174 и кп 225, а све у КО Умка.

Образложење: Зоран „Чава” Димитријевић (28. август 
1962, Београд, Србија, ФНРЈ – 13. септембар 2006, Нант, 
Француска) је био југословенски и српски фудбалер. У Ју-
гославији је играо за Партизан, Спартак из Суботице и Ди-
намо Загреб, а након тога је играо у Француској, уз кратку 
епизоду у Америци. Играо је фудбал од 1975. до 1996. годи-
не. Зоран Чава Димитријевић је за Партизан играо у гене-
рацији са Манцеом, Варгом и Живковићем и представљао 
је будућу окосницу тима који се градио. Одиграо је укупно 
415 утакмица и постигао 142 гола. Од тога 199 првенстве-
них утакмица и постигао је 59 прволигашких голова.

3. Улица Саве Бабића – почиње од постојеће Карађорђе-
ве улице (кп 228), иде целом својом дужином кроз кп 235, и 
завршава се код кп 239/4, а све у КО Умка.

Образложење: Сава Бабић (Палић, 27. јануар 1934 – Бео-
град, 24. новембар 2012) био је писац, песник, преводилац 
и професор. Сава Бабић долаѕи у Београд 1993. године пре-
лази на Филолошки факултет, где формира Катедру за хун-
гарологију, која почиње с радом 1994–95. школске године. 
Превео је на српски језик дела мађарских писаца у које спа-
дају Шандор Петефи, Иштван Еркењ, Миклош Хубај, Ђула 
Иљеш, Тибор Дери, Ђула Круди, Иштван Ерши, Шандор Ве-
реш, Адам Бодор, Лајош Сабо, Ото Толнај, Петер Естерхази, 
Бела Хамваш, Имре Мадач и Шандор Марај.

4. Улица Ивана Манојловића – почиње од постојеће ули-
це Морачко брдо (кп 240), иде дуж целе кп 296/23, затим 
иде дуж кп 296/7, и завршава се у истој, а све у КО Умка.

Образложење: Иван Манојловић (Нанси, 25. децембар 
1920 – Београд, 10. март 2012) био је српски филмски и по-
зоришни глумац.

5. Улица Милоша Благојевића – почиње од постојеће 
улице Драгомира Станојловића на кп 1129/1, сече кп 290/5, 
иде дуж целе кп 290/6, и улази у кп 290/1, где се и завршава, 
а све у КО Умка.

Образложење: Милош Благојевић (Милетићево, код 
Пландишта, 17. октобар 1930 – Београд, 27. јун 2012) био је 
српски историчар, члан САНУ. Бавио се проучавањем српске 
историје средњег века посебно питањем аграрних односа у 
средњовековној Србији. У току свог научно истраживачког 
рада објавио је више од 50 научних радова, не рачунајући 
бројне прилоге у енциклопедијама, историјске карте, приказе 
и чланке у новинама. Најобимнија истраживања је извршио 
у области пољопривредне производње и аграрних односа у 
средњовековној Србији. Резултате до којих је дошао објавио 
је у студијама: Земљорадња у средњовековној Србији, Плани-
не и пашњаци у средњовековној Србији, Закон св. Симеона и 
св. Саве, као и у неколико мањих чланака.

6. Улица ратковачка – новопредложена улица је наставак 
постојеће улице Ратковачке (матични број: 705195031905 ) 
на кп 1124, иде дуж исте, затим пролази кроз кп 1127/22, и 
завршава се код постојеће Улице Милије Станојловића (кп 
1127/1), а све у КО Умка.

7. Улица Бранислава Протића – почиње од постојеће ули-
це Бошка Живковића (кп 1123/9), пролази кроз кп 319/6, иде 
дуж целе кп 319/1, и завршава се код кп 334/3, а све у КО Умка.

Образложење: Бранислав Бранко Протић (Бачка Па-
ланка, 27. децембар 1931 – Београд, 29. мај 1990) је био срп-
ски сликар и професор на Факултету ликовних уметности 
у Београду. Завршио је Академију ликовних уметности 
у Београду у класи проф. Зорана Петровића. Похађао је и 
специјални течај у класи проф. Недељка Гвозденовића 1961. 
године. Био је професор сликарства на Факултету ликовних 
уметности у Београду. Био је председник Удружења ликов-
них уметника Србије (УЛУС) у Београду. Излаже од 1954. 
године. Од 1960. учествовао је на бројним групним изло-
жбама у земљи и иностранству. 

8. Улица Флоријана Матекала – почиње од постојеће улице 
Бошка Живковића (кп 1123/1), иде дуж целе кп 321/3, и целе кп 
321/1, затим улази у кп 321/2, где се и завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Флоријан Матекало (Јајце, 25. априла 1920 
– Београд, 20. маја 1995), југословенски фудбалски репрезен-
тативац и тренер Партизана. Играчку каријеру почео је 1933. 
године у подмлатку омладинског клуба Електробосна у Јајцу. 
Три године касније, у јуну 1936. године дебитовао је у ЈСК 
Славија у Сарајеву, а затим је прешао у Загреб где је играо 
за ХШК Грађански. У сезони 1939/40. осваја са Грађанским 
последње првенство Крaљевине Југославије у фудбалу. Једи-
ну утакмицу за репрезентацију одиграо је 3. новембра 1940. 
против Немачке (2:0) у Загребу – једну од последњих утак-
мица пред почетак другог светског рата 1941. године. После 
другог светског рата је прешао у ФК Партизан у Београд и 6. 
октобра 1945. постигао је последњи гол за Партизан у утак-
мици против Наших крила из Земуна. Као играч Партизана 
освојио је првенство Југославије 1946/47. и куп Југославије 
1947. У Београду је Флоријан Матекало 1962. године завршио 
Вишу тренерску школу и након тога се посветио тренерском 
раду. Радио је пуних 17 година као тренер Партизана, а по-
себно је упамћен по изузетној генерацији фудбалера која је 
била позната као „Матекалове бебе” међу којима су Шошкић, 
Јусуфи, Васовић, Ковачевић и други.

9. Улица Миодрага Лазаревића – улица почиње од Улице 
Бошка Живковића (кп 1123/1), иде дуж целе кп 323/1, и за-
вршава се код кп 323/2, а све у КО Умка.

Образложење: Миодраг Лазаревић (Београд, 29. фебру-
ар 1924 – Београд, 27. фебруар 1990) је био југословенски и 
српски филмски и позоришни глумац.
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10. Улица Предрага Милошевића – почиње од Церничке 
улице (кп 345/12), пролази кроз кп 336/1, скреће и иде дуж 
целе кп 335, и завршава се код кп 1126, а све у КО Умка.

Образложење: Предраг Милошевић (Књажевац, 4. фе-
бруар 1904 – Београд, 4. јануар 1988) је био композитор, 
диригент, пијаниста, педагог и музички писац. Као један од 
студената који су своје високо-школско образовање стекли 
у Прагу, Милошевић је да значајан допринос утемељивању 
музичког професионализма у Србији. Сонатина за клавир 
из 1926. једно је од Милошевићевих најизвођенијих дела са 
истакнутим историцисточко-модернистичким тенденција-
ма. Сонатни облик првог става садржи три тематске идеје 
које су пијанистички веома умешно обрађене. Лагани став 
су варијације на тему Цвекје цафнало коју је Милошевић 
„издвојио” из Мокрањчеве 12. Руковети.

11. Улица Данила Барјактаревића – почиње од постојеће 
Улице Милије Станојловића на кп 1127/1, сече кп 631/5, кп 
631/2, пролази кроз кп 630, и завршава се код кп 664, а све у 
КО Умка.

Образложење: Данило Барјактаревић (Петњик, код Бе-
рана, 14. новембар 1910 – Београд, 7. новембар 1988) био је 
српски лингвиста и професор Универзитета у Приштини. 
За научног сарадника Института за српскохрватски језик 
у Београду изабран је 1960. године. Исте године постаје до-
цент на Филозофском факултету у Приштини, који је тада 
био у саставу Универзитета у Београду. На овом факултету 
ће потом, као ванредни и редовни професор, предавати Са-
времени српскохрватски језик, Историју српскохрватског 
језика, Дијалектологију и Акцентологију. У више мандата 
биће шеф Катедре за српскохрватски језик и југословенску 
књижевност. Био је главни и одговорни уредник Зборника 
радова Филозофског факултета у Приштини. Наставу на 
универзитету напушта 1975. године и одлази за директо-
ра Института за српскохрватски језик у Београду, а одатле 
1976. у пензију. Умро је у Београду 7. новембра 1988. године. 
Објавио је 74 научна рада из области дијалектологије, исто-
рије језика, акцентологије и синтаксе српског језика. 

12. Синајска улица – новопредложена улица предста-
вља продужетак постојеће улице Синајске (матични број 
705195031934) и продужава се на кп 681/1, иде дуж исте, за-
тим пролази кроз кп 1127/1, где се и завршава, код Улице 
Милије Станојловића, а све у КО Умка.

13. Улица лиманска – почиње од постојеће улице Милије 
Станојловића (кп 1127/1), иде дуж целе кп 1127/25, и дуж 
целе кп 922/13, и завршава се код кп 1115/1, а све у КО Умка.

Образложење: Улица треба да се зове Лиманска по Ли-
ману, делу града Новог Сада.

14. Улица Светислава Глишовића – почиње од постојеће 
улице Ђуре Даничића (кп 1129/1), иде дуж целе кп 642/2, и 
улази у кп 643/2, где се и завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Светислав Глишовић (Београд, 17. сеп-
тембар 1913 – Париз, 10. март 1988) био је некадашњи срп-
ски и југословенски фудбалер. Био је стандардни играч нај-
боље навале коју је Београдски спорт клуб (БСК) икад имао: 
Александар Тирнанић, Ђорђе Вујадиновић, Благоје Марја-
новић, Војин Божовић, Светислав Глишовић. У првој екипи 
београдских „плавих” појавио се у првенству 1931/32. годи-
не, а у сезони 1939/40. био је најбољи лигашки стрелац са 10 
погодака (на 10 утакмица). У дресу БСК-а освајао је чети-
ри титуле првака Југославије у сезонама: 1932/33, 1934/35, 
1935/36. и 1938/39. Играо је на месту оба крила, а истицао се 
брзином и јаким ударцем на гол. Уз 15 утакмица за селекци-
ју Београда и три сусрета за, Б” екипу (1934–1937), одиграо 
је 21 утакмицу и постигао девет голова за репрезентацију 
Југославије. Дебитовао је 5. јуна 1932. против репрезента-
ције Француске (2:1) у Београду, постигавши оба гола за 

Југославију, а од дреса са државним грбом опростио се 14. 
априла 1940. у сусрету са репрезентацијом Немачке (2:1) у 
Бечу, у коме је постигао водећи гол за Југославију. На пр-
вом послератном државном првенству 1945, био је тренер 
победничке екипе НР Србије. Након тога две сезоне је био 
први тренер београдске Црвене звезде (1946–1948). Као 
тренер водио је грчке клубове Панатинаикос и Арис и швај-
царски Грасхопер. Када се растао од фудбала, преселио се у 
САД, где је објавио књигу: „Студија модeрног фудбала”.

15. Улица Драгутина Добричанина – почиње од постоје-
ће улице Ђуре Даничића на кп 1129/1, иде дуж кп 654/1, где 
се и завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Драгутин Добричанин (Прокупље, 9. јул 
1922 – Београд, 28. новембар 1988) је био српски глумац. 
Најпознатији по улози Васе С. Тајчића у серији Позориште 
у кући.

16. Улица Олге Јанчић – почиње од постојеће улице Ђуре 
Даничића (кп 1129/1), иде дуж кп 654/2, где се и завршава, а 
све у КО Умка.

Образложење: Олга Јанчић (Битољ, 1. фебруар 1929 – Бео-
град, 26. октобар 2012) била је српска вајарка. Олга Јанчић са 
родитељима 1930. долази у Београд где похађа основну шко-
лу (1936–1940) и IV женску гимназију (1940-1945). Године 
1945. уписује Академију ликовних уметности у Београду код 
професора Лојза Долинара и Томе Росандића а после заврше-
них студија од 1950. до 1954. је на специјализацији у Мајстор-
ској радионици Томе Росандића. Од 1948. године учествује 
на бројним колективним изложбама у земљи и иностранству. 
Прву самосталну изложбу одржала је 1959. године у Београ-
дy Један је од оснивача групе „Простор 8” 1957. године. Граду 
Београду 1993. године предаје лагат од деведесет скулптура 
који се данас чува у Кући легата. Преминула је 26. октобра 
2012. године у 83. години живота у Беоргаду.

17. Улица Марије Пушић- почиње од постојеће улице 
Ђуре Даничића на кп 1129/1, сече кп 657/3, пролази кроз кп 
657/2, и завршава се код кп 657/65, а све у КО Умка.

Образложење: Марија Пушић (Београд, 21. август 1926 – 
Београд, 17. април 2004) је била српска историчарка уметно-
сти и ликовна критичарка. Дипломирала је 1952. године Исто-
рију уметности на Филозофском факултету Универзитета у 
Београду. Радила је на Коларчевом народном универзитету, 
у филмском предузећу УФУС, а од 1959. до 1985. и у Музеју 
савремене уметности у Београду као кустос збирке графика, 
кустос збирке скулптура, шеф Одељења уметничке докумен-
тације. Била је управник Музеја од 1980. до 1985. године. Ли-
ковном критиком се бавила од 1953. године. Писала је за Радио 
Београд, дневне новине „Ослобођење”, (Сарајево, 1960–1967), 
„Вјесник”, (Загреб, 1967–1972) итд. и часописима „Република” 
и „Уметност” од 1965, као и предговоре за каталоге уметнич-
ких изложби. Написала је бројне студијске текстове о српској 
и југословенској ликовној уметности. Била је члан Међународ-
ног удружења уметничких критичара – AICA.

18. Улица Синише Радића – почиње од постојеће улице 
Ђуре Даничића на кп 1129/1, иде дуж кп 20088, где се и за-
вршава, а све у КО Умка.

Образложење: Синиша Радић (1976–1999) рођен је у 
Книну, завршио је Војну академију, смер ПВО и прво место 
службовања му је била 126. бригада Ваздушног осматрања, 
јављања и навођења. Као официр за навођење био је распо-
ређен у 31. батаљон те бригаде. Синиша је са својом једини-
цом био на радарском положају на планини Маљен. Једна 
од вођених авио-бомби је директно погодила радарску ста-
ницу у којој се млади потпоручник налазио са својим коле-
гом Жељком Савчићем. Постхумно је одликован Медаљом 
за заслуге у областима одбране и безбедности и унапређен 
у чин поручника. 
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19. Улица Христине Бошковић – почиње од постојеће 
улице Ђуре Даничића на кп 1129/1, сече кп 657/3, иде дуж 
кп 657/2, где се и завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Христина Бошковић (Алексинац, 1864 – 
Ниш, 1956.) била је нишка учитељица и боркиња за права 
жена. Христина Бошковић у Београд одлази како би завр-
шила Вишу женску школу и тамо полаже учитељски испит. 
У Ниш долази како би радила као васпитачица и учитељица, 
а од 1889. године ради у Васпитном заводу Бабете Нетовић. 
Христина је била једна од првих жена која се у Нишу залагала 
за равноправност полова, и то већ пола века након што се у 
Нишу по први пут организује школовање за женску децу, и у 
време када директори виших школа и гимназија у Нишу и Ср-
бији инсистирају на томе да мушко и женско образовање мора 
бити одвојено и суштински различито. Христина Бошковић 
је заступала потпуну равноправност полова, а на основу тога 
што жене већ јесу равноправне у раду, а у правима нису. Под 
утицајем идеја Светозара Марковића и Џона Стјуарта Мила о 
еманципацији жена на празник Светог Саве 1889. године одр-
жала је говор о потреби образовања женске деце.

20. Улица Владимира Петковића – почиње од постојеће 
улице Ђуре Даничића на кп 1129/1, сече кп 657/3, пролази 
кроз кп 657/2, где се и завршава се, а све у КО Умка.

Образложење: Владимир Петковић (Доња Ливадица, 
код Велике Плане, 30. септембар 1874 – Београд, 13. новем-
бар 1956) је био српски историчар уметности и археолог. 
Рођен је 30. септембра 1874. године у селу Доња Ливадица, 
код Велике Плане. Проф. др Владимир Петковић је дипло-
мирао на Филозофском факултету Универзитета у Београ-
ду (1897). Године 1900. одлази у на студије у Минхен, потом 
1902. у Хале где 1905. стиче докторат. По повратку у Ср-
бију 1911. постаје доцент, 1919. ванредни, а 1922. редовни 
професор Филозофског факултета у Београду. Од 1921. до 
1935. године био је директор Народног музеја у Београду. 
Од 1932. је члан Српске академије наука, а од 1947. до 1956. 
управник њеног Археолошког института.

21. Улица Зорана Чалића – почиње од постојеће улице 
Ђуре Даничића на кп 1129/1, иде дуж кп 657/48, где се и за-
вршава, а све у КО Умка.

Образложење: Зоран Чалић (Београд, 4. март 1931 – Бео-
град, 10. новембар 2014) био је српски режисер и сценариста. 
Чалић је широј публици познат по серијалу филмова Луде 
године односно Жикина династија. За филмове Луде године 
и Дошло доба да се љубав проба је награђен на међународ-
ним фестивалима: Ормина на Сицилији, два пута на салерну, 
УНИЦЕФ-ова награда на Абруцу и Александрији. Написао је 
сценарио за позоришну представу Жикина династија. Умро 
је 10. новембра 2014. у Београду у 83. години живота.

22. Улица Љубомира Бајаловића – почиње од постојеће 
улице Ђуре Даничића на кп 1129/1, сече кп 657/55, иде дуж 
целе кп 658/1, и завршава се код кп 657/42, а све у КО Умка

Образложење: Љубомир Бајаловић (Београд 28. фебруар 
1904. – Београд 20. новембар 1956) је био правник. Гимна-
зију и Правни факултет завршио је у Београду 1934. годи-
не. Докторирао је у Француској. По завршеним студијама 
био је у судској и адвокатској служби, а од 1938. хонорарни 
наставник, а затим професор на Економско-комерцијалној 
школи у Београду. За време окупације отпуштен је из др-
жавне службе. По ослобођењу професор је на Економском 
факултету у Београду. Учествовао је у изради послератних 
закона из области грађанског и привредног права. Био је де-
легат ФНРЈ у Европској економској комисији ОУН.

23. Улица Животе Ђурића – почиње од постојеће улице 
Ђуре Даничића на кп 1129/1, иде дуж кп 20095/2, где се и 
завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Живота Ђурић (Давидовац, 11. април 
1963 – Косово и Метохија, 25. март 1999) је био пилот и ко-

мандант 241. ловачко-бомбардерске ескадриле РВ ВЈ који је 
погинуо током НАТО агресије на СРЈ на борбеном задатку. 
Постхумно је унапређен у чин потпуковника.

24. Улица Бориса Андрушевића – почиње од постојеће 
улице Ђуре Даничића на кп 1129/1, иде дуж кп 886/2, где се 
и завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Борис Андрушевић (Батајница, 2. фебру-
ар 1932 – Београд, 2. март 2000) је био југословенски и срп-
ски филмски и позоришни глумац.

25. Улица Хелене Пајовић – почиње од постојеће улице 
Душана Дамјановића на кп 20607/1, иде дуж кп 20061/1, за-
тим иде делом дуж кп 20061/19, где се и завршава, а све у 
КО Умка.

Образложење: Хелена Пајовић (Београд, СФРЈ, 7. новем-
бар 1979 – 24. децембар 2000) била је клизачица у уметнич-
ком клизању која се такмичила на међународним такмиче-
њима за Југославију. Три пута је учествовала на Светском 
првенству у уметничком клизању и два пута на Европском 
првенству. Погинула је у саобраћајној незгоди 2000. године, 
само дан касније пошто је освојила бронзу на такмичењу 
Skate Israel. Од године 2001, Српска клизачка организација 
организује сваке године меморијално такмичење Куп Хеле-
на Пајовић.

26. Улица Александра Крона – почиње од постојеће 
улице Душана Дамјановића на кп 20607/1, иде дуж целе кп 
20061/30, и дуж целе кп 20061/29, затим пролази кроз кп 
20062/2, и завршава се код кп 20062/1, а све у КО Умка.

Образложење: Александар Крон (Вршац, 25. децембар 
1937 – Београд, 2000) био је југословенски и српски фило-
зоф и логичар. Школовао се у Вршцу и Зрењанину где је ма-
турирао 1956. Студирао је филозофију на Филозофском фа-
култету у Београду и дипломирао је 1960. Од 1960. до 1967. 
био је асистент на предмету Логика. Докторирао је 1965. на 
Филозофском факултету у Београду тезом Однос полива-
лентних логика и теорије вероватноће. Предавао је Логику, 
Филозофију науке и Методологију научног истраживања. 
У Пицбургу (САД) је предавао Филозофију егзистенције 
(1970.), а у Плимуту Филозофију Рене Декарта и Аналитич-
ку филозофију (1993–94). Током 1963–64. био је стипенди-
ста холандске владе у Институту за Основе математике и 
Филозофију егзактних наука Универзитета у Амстердаму, 
а 1969–70. на Универзитету у Пицбургу, где је предавао 
и бавио се истраживањем. Као стипендиста Фулбрајто-
ве фондације био је 1985. Visiting Scholar на Универзитету 
у Блумингтону, Индијана. Од 1967. је био доцент а од 1976 
до 1992. ванредни професор и касније редовни професор на 
Филозофском факултету у Београду.

27. Улица Славице Спасић – почиње од постојеће Чи-
катовачке улице на кп 20056/70, иде дуж целе кп 20066/2, и 
дуж целе кп 20066/3, и завршава се код кп 20066/4, а све у 
КО Умка.

Образложење: Славица Спасић (Црна Трава, 1953 – Бео-
град, 26. септембар 2008) је била српски песник, романопо-
сац и есејиста. Основну школу и гимназију завршила је у 
Београду, а дипломирала и магистрирала на Факултету по-
литичких наука у Београду. Била је члан Удружења књижев-
ника Србије. Поред писања, бавила се и сликарством.

28. Улица Олге Станисављевић – почиње од постојеће 
улице Тринаестог октобра на кп 20606/1, пролази кроз кп 
20137/1, кп 20135/2, иде дуж целе кп 20135/3, кп 20135/10, 
кп 20135/11, сече кп 20135/12, затим скреће у кп 20135/4, по-
ново скреће у кп 20131/1, и завршава се код постојеће улице 
Липик, између кп 20170/18 и кп 20131/9, а све у КО Умка.

Образложење: Олга Станисављевић (Крушевац, 8. мај 1930 
– Београд, 14. децембар 1987) је била југословенска и српска 
филмска, телевизијска и позоришна глумица. Била је прва су-
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пруга глумца Властимира Ђузе Стојиљковића. Сахрањена је у 
Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

29. Улица Дубоко – почиње од постојеће улице Трина-
естог октобра (кп 20606/1), пролази кроз кп 20606/2, иде 
дуж кп 20176/4, кп 20176/6, кп 20176/5, и завршава се код кп 
20206/1, а све у КО Умка.

Образложење: По месту Дубоко у Умци у којој се налази 
улица.

Члан 8.
У насељеном месту Рушањ (матични број насеља: 

705179), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица јермска – почиње од постојеће Колубарске ули-

це (кп 666/9), између кп 666/21 и кп 666/11, иде целом сво-
јом дужином кроз кп 666/6, и завршава се код кп 666/17, из-
међу кп 666/15 и кп 666/18, а све у КО Рушањ.

Образложење: Јерма (буг. Ерма) река је у Србији и Бу-
гарској, лева притока реке Нишаве, која припада Црномор-
ском сливу. Има дужину од око 74 km, од тога 50 km про-
тиче кроз Србију, а значајнија притока јој је Звоначка река. 
Јерма извире на Власинској висоравни недалеко од Власин-
ског језера у Општини Сурдулица (Србија), из Србије у селу 
Стрезимировци на граничном прелазу прелази у Бугарску, 
протиче једним делом кроз Бугарску, код Звоначке Бање по-
ново улази у Србију (Општина Бабушница), пролази поред 
Манастира Поганово и улива се у Нишаву (Општина Пи-
рот), код села Сукова, недалеко од Пирота.

2. Улица погановска – почиње од постојеће улице Осло-
бођења (кп 1182/1), између кп 706/1 и кп 707/3, иде дуж 
целе кп 702/5, сече кп 702/11, пролази кроз кп 702/9, и завр-
шава се код кп 701/1, између кп 703/1 и кп 702/2, а све у КО 
Рушањ.

Образложење: Манастир Поганово смештен је на левој 
обали реке Јерме у близини села Поганово. Припада Епар-
хији нишкој Српске православне цркве и представља непо-
кретно културно добро као споменик културе од великог 
значаја.

3. Улица рушањска – почиње од постојеће Школске ули-
це (кп 1191/6), између кп 875/3 и кп 877/9, иде дуж целе кп 
877/6, сече кп 876/3, пролази кроз кп 876/2, кп 837/2, и ула-
зи у кп 837/12, где се и завршава, између кп 837/7 и кп 888, а 
све у КО Рушањ.

Образложење: По насељу Рушањ.
4.Улица црничка – почиње од постојеће улице Тринае-

стог септембра (кп 561/1), између кп 1006/1 и кп 1164/1, иде 
целом својом дужином кроз кп 1208, где се и завршава, из-
међу кп 1005/3 и кп 1165/1, а све у КО Рушањ.

Образложење: Црница је река у централној Србији, де-
сна притока Велике Мораве Извире у Сисевачком басену на 
западној страни Кучаја. Протиче кроз Давидовачки флуви-
јални басен, клисуре у кречњаку и габру, затим кроз Пара-
ћин и западно од њега утиче у Велику Мораву.

5. Улица потпећка – почиње од постојеће улице Ослобо-
ђења (кп 1412/2), између кп 1418/5 и кп 1569/2, иде целом 
својом дужином кроз кп 1991, где се и завршава, између кп 
1510/1 и кп 1509/3, а све у КО Рушањ.

Образложење: Хидроелектрана Потпећ је једна од неко-
лико хидроелектрана из система Лим-Дрина. Налази се на 
реци Лим, у близини Прибојске Бање. Хидроелектрана је 
пуштена у погон 1967.

6. Улица ибарски пут – представља продужетак посто-
јеће улице Ибарски пут (матични број: 705179097560) и 
продужава се на кп 2615/1, између кп 63 и кп 147, иде це-
лом својом дужином кроз кп 2615/1, и завршава се код кп 
2610/1, између кп 2132/3 и кп 2133/2, на граници са сусед-
ним насељеним местом Сремчица, а све у КО Рушањ.

Члан 9.
У насељеном месту Пећани (матични број насеља 

705144), утврђују се следећи називи улица:
1. Улица савска – представља продужетак постојеће Ули-

це Савска (матични број: 705136029185), почиње на грани-
ци са суседним насељеним местом Остружница, иде дуж 
целе кп 30623, и дуж целе кп 30602, и завршава се на гра-
ници са суседним насељеним местом Умка, а све у КО Умка.

2. Улица блачка – почиње од постојеће улице Благоја 
Ранковића на кп 30609/1, између кп 30083/1 и кп 30082/4, 
иде дуж кп 30609/1, где се и завршава, између кп 30090/1 и 
кп 30076, а све у КО Умка.

Образложење: Блачко језеро настало је након отицања 
Топличког неогеног језера, у старијем плеистоцену, у басе-
ну ерозивног порекла. Налази се у северозападном делу То-
пличке котлине, поред варошице Блаце на надморској ви-
сини од 385 m. Басен Блачког језера, према Јовану Цвијићу, 
представља део напуштеног корита реке Блаташнице и није 
ништа друго до лактаста мртваја.

3. Улица марковачка – почиње од постојеће улице Благо-
ја Ранковића на кп 30609/1, између кп 30190/8 и кп 30191/1, 
иде дуж кп 30609/1, и завршава се код новопредложене 
Улице Сталаћке између кп 30189/7 и кп 30192/1, а све у КО 
Умка.

Образложење: Марковачко језеро налази се у селу Мар-
ковац, 6 километара јужно од центра Младеновца и 60 ки-
лометара од центра Београда, у подножју планине Космај.

4. Улица облачинска – почиње од постојеће улице Благо-
ја Ранковића (кп 30605/4), између кп 30167/2 и кп 30084/1, 
иде целом својом дужином кроз кп 30084/2, и завршава се 
код кп 30165/2, између кп 30166/1 и кп 30084/14, а све у КО 
Умка.

Образложење: Облачинско језеро је природно језеро 
у југоисточној Србији, двадесетак километара западно од 
Ниша, у близини Малог Јастребца. Језеро је приближно 
округлог облика и пречника око 1 km, надомак села Обла-
чина, (Општина Мерошина). Видљиво је чак и са висине од 
око 10.000 m.

5. Улица сталаћка – почиње од постојеће улице Благоја 
Ранковића (кп 30188/2), иде дуж кп 30189/1, затим сече кп 
30609/1, и улази у кп 30193/1, где се и завршава, а све у КО 
Умка.

Образложење: Сталаћка брда су заједнички назив за не-
када јединствену морфолошку целину коју је Јужна Морава 
пробила и пресекла својом домном епигенијом. Сталаћка 
брда се деле на Мојсињску планину, са леве стране Јужне 
Мораве и Послонске планине, са њене десне стране. Грађена 
су од шкриљаца, махом гнајса и микашиста. Део су Родоп-
ског масива.

6. Улица борањска – почиње од постојеће улице Ивка 
Милосављевића (кп 30603/1), између кп 30270 и кп 30312, 
иде целом својом дужином кроз кп 30311, и завршава се код 
кп 30321, између кп 30267 и кп 30320/2, а све у КО Умка.

Образложење: Борања је динарска планина у Подрињу у 
западном делу Србије. Борања се пружа другачије од свих 
Подрињско – ваљевски планина – од југозапада ка северо-
истоку, односно попречно на Гучево, Соколске планине и 
Јагодњу.

7. Улица мучањска – почиње од постојеће улице Ивка 
Милосављевића на кп 30603/1, иде дуж кп 30460/3, дуж кп 
30460/4, пролази кроз кп 30460/1 у којој скреће, затим улази 
у кп 30471, где се и завршава, а све у КО Умка.

Образложење: Мучањ је планина у југозападном делу 
Србије, која се простире источно од планине Муртенице, са 
југа је планина Јавор и западно од града Ивањице.
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8. Улица остружничка – почиње на граници са суседним 
насељеним местом Велика Моштаница, пролази кроз кп 
30440/2, кп 30439/2, улази у кп 30440/1, затим скреће, и за-
вршава се код кп 30439/1, а све у КО Умка.

Образложење: По месту Остружница које је надомак на-
сељеног места Пећани.

Члан 10.
1. Улици Трешњевка (матични број: 791113012635) мења 

се назив и одређује се нов назив: Улица Жана Сибелијуса.
Образложење: Жан Сибелијус (1865-1957) био је фински 

композитор, који је познат и ван граница Финске. Сибели-
јус је рођен у Хеменлини у Великој кнежевини Финској у 
породици у којој се причало шведски. Отац му је био док-
тор Кристијан Густаф Сибелијус, а мајка Марија Карлота 
Сибелијус (девојачко презиме Борг). Премда су га знали 
као Јанеа, током својих студентских дана почео је да ко-
ристи француски облик свог имена, Жан, инспирисан ви-
зиткартом свог стрица који се бавио поморством. Још у 
детињству, испољио је велику љубав према музици. Често 
је у наступу огорчења што му мајка Марија није дозвоља-
вала да се посвети музици, са виолином у руци одлазио у 
природу и тамо свирао. Једно време је студирао право, а са 
14 година почео је учити певање, а студирао је теорију, ком-
позицију и виолину. У почетку су најјаче потицаје његовом 
стварању дале легенде из народног епа „Калевала”, но ника-
да није уносио у своја дела народну мелодију и ритмику, већ 
је компоновао у њиховом духу. Током 1891. године оженио 
се шест година млађом Аино Јарнефелт, из породице ком-
позитора Армаса Јарнефелта и са њом је у срећном браку 
поживео до краја живота. Године 1897, добио је државну 
стипендију, која му је омогућила да се у целини посвети 
компоновању. Након многих путовања по Европи, створио 
је музичка дела, која су му била више интернационална, а 
по стилу класицистичка, са снажним упливом Дебисијевог 
музичког импресионизма и тонске рафинисаности, а исто 
тако и под утицајем Европске позне романтике, синтетизу-
јући ове тековине свог времена и градећи на њима свој лич-
ни стил. Након великог броја композиција, компонованих 
у првом периоду, између 1888. и 1905. године (временски 
размак од 17 година и чак око 50 нумерисаних опуса), Си-
белијус донекле смањује број дела која ствара, а у формал-
ној и мелодијско-ритмичкој структури тежи све већој кон-
центрацији музичког материјала и прочишћавању личног 
стила. Снажна уметничка личност своје земље. Финска на-
ционална музичка школа, коју су утемељили композитори 
као Фредерик Пацијус, Аксел Габријел Ингелијус и Роберт 
Кајанус, са музичком харизмом Жана Сибелијуса, стекла је 
међународни углед и признање.

Иницијативу је поднела Амбасада Финске у Београду. 

Члан 3.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-330/19-С – 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други за-
кон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона 
о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентич-
но тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Слу-
жбени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00133/2019-24 од 14. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
Улици Бојанска у насељеном месту Београд део мења се 

назив и одређује се нови назив: Улица Велимира Бате Жи-
војиновића. 

Образложење: Велимир Бата Живојиновић (1933–2016) 
најпознатији српски глумац на подручју целе бивше Југо-
славије, рођен је у Кораћици под Космајем. Био је велика 
глумачка легенда, која је својим немерљивим уметничким и 
културним доприносом обележио једну златну еру српске, 
југословенске и светске кинематографије.

Члан 2.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-331/19-С, 25. јуна 2019. годин

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –закон, 
101/16 – закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона о држав-
ном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тума-
чење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени 
гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност Мини-
старства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-
00130/2019-24 од 14. јуна 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

Члан 1.
Улици Партизанска четврти део (матични број улице: 

703915098594) у насељеном месту Угриновци (матични број 
насеља: 703915) мења се назив и одређује се нов назив: Ули-
ца др Чеде Симеуновића. 

Образложење: Др Чедо Симеуновић рођен је 1946. годи-
не у Славонској Пожеги. До 1991. године радио је као док-
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тор у Славонској Пожеги, а када су избили ратни сукоби на 
том подручју са својим народом избегао је у Републику Ср-
бију, где је радио као доктор до пензије. Окупљао је мешта-
не свог краја и у београдском насељу Угриновци је помагао 
им да решавају многа животна и стамбена питања. Саосе-
ћао је са народом у избеглиштву и великим делом поомогао 
у изградњи инфраструктуре саме улице за коју се предлаже 
да се назове његовим именом. Преминуо је крајем 2014. го-
дине у својој 69. години живота.

Члан 2.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

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

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

Број 015-332/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. Закон и 37/19), члана 139-244. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. Закон, 5/15, 44/18 и 95/18), и чл. 25. и 31. 
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
 О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „25. МАЈ – 

МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ” Д.О.О. БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Град Београд (у даљем тексту: оснивач) оснива привред-

но друштво са ограниченом одговорношћу „25. мај – Милан 
Гале Мушкатировић”.

Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком, 
преко Скупштине друштва коју чине овлашћени представ-
ници оснивача.

Члан 2.
Оснивач и једини члан друштва је Град Београд, који је 

власник удела од 100% у друштву, са новчаним улогом од 
1.000,00 динара.

Друштво је основано као једночлано друштво са ограни-
ченом одговорношћу средствима у јавној својини.

Друштво је основано на неодређено време.
Члан 3.

Друштво има својство правног лица.
Друштво у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 4.
Друштво послује под пословним именом: Привредно 

друштво „25. мај – Милан Гале Мушкатировић” д.о.о. Бео-
град ( у даљем тексту:друштво).

Скраћено пословно име друштва је: „25. мај – Милан 
Гале Мушкатировић” д.о.о.

Члан 5.
Пословно седиште друштва је у Београду, Улица Тадеу-

ша Кошћушка 63.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 6.
Претежна делатност друштва је:
93.11 – Делатност спортских објеката
Друштво има право да обавља послове спољнотрговин-

ског промета у оквиру регистроване делатности.
Друштво може обављати и друге делатности, укључују-

ћи и послове спољнотрговинског промета роба и услуга, у 
складу са законом.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 7.
Основни капитал друштва износи 1.000,00 динара (сло-

вима: хиљаду динара) и састоји се из новчаног капитала.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 
ДРУШТВА

Члан 8.
Оствареном добити Друштва располаже оснивач дру-

штва.
Скупштина друштва одлучује о распоређивању добити 

Друштва по завршетку пословне године тако да може у це-
лости исплатити остварену добит друштва, а може исту, у 
целости или делимично, реинвестирати у друштво.

Члан 9.
Ако друштво заврши пословну годину са губитком, исти 

се покрива из средстава резерви друштва.
Губитак друштва који се не може покрити на начин из 

става 1. овог члана покрива се смањењем основног капита-
ла Друштва, у складу са законом.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 10.
Управљање друштвом је организовано као једнодомно. 

Органи друштва су скупштина и директор. 
Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу 

са Законом о привредним друштвима.

Члан 11.
Скупштину друштва чине овлашћени представници 

оснивача. 
Скупштину друштва именује оснивач на период од че-

тири године. 
Скупштина друштва има председника и два члана.
Скупштина друштва одлучује о:
1. именовању и разрешењу директора друштва и утвр-

ђивању његове зараде односно накнаде;
2. надзору рада директора и усвајању извештаје дирек-

тора;
3. доношењу годишњег програма пословања друштва;
4. одобрењу и усвајању финансијских извештаја, као и 

извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били 
предмет ревизије;
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5. одобрава именовање ревизора и накнаду за његов рад;
6. расподели добити и начину покрића губитка, укључу-

јући и одређивање дана стицања права на учешће у добити 
оснивачу;

7. повећању и смањењу основног капитала друштва;
8. обавезама чланова друштва на додатне уплате и о вра-

ћању тих уплата;
9. промени делатности, пословног имена и седишта дру-

штва;
10. измени оснивачког акта;
11. образовању огранка друштва;
12. доноси одлуку о стицању, давању у закуп, залагању 

или другом располагању имовином велике вредности, у 
складу са Законом о привредним друштвима, уз претходну 
сагласност оснивача;

13. доноси одлуку о продаји имовине велике вредности, 
у складу са Законом о привредним друштвима, уз претход-
ну сагласност оснивача;

14. давању сагласности на закључење уговора о кредиту;
15. доношењу Пословника о раду друштва;
16. приступању новог члана и даје сагласност на пренос 

удела трећем лицу у случају из члана 167. овог закона;
17. статусним променама, променама правне форме и 

престанку рада друштва;
18. покретању поступка ликвидације, као и о подношењу 

предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
19. именује ликвидационог управника и усваја ликвида-

ционе билансе и извештаје ликвидационог управника;
20. другим питањима из делокруга Скупштине у складу 

са законом и овом одлуком.

Члан 12.
Директор друштва именује се на период од четири годи-

не, уз могућност поновног именовања.
За свој рад директор одговара Скупштини друштва.
Директор друштва: 
1) Представља и заступа друштво, у складу са законом и 

овом одлуком; 
2) Организује и руководи процесом рада; 
3) Води пословање друштва; 
4) Одговара за законитост рада друштва; 
5) Предлаже годишњи програм пословања и предузима 

мере за његово спровођење; 
6) Предлаже финансијске извештаје; 
7) Одговара за тачност финансијских извештаја друштва; 
8) Одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-

послених у Друштву, у складу са законом; 
9) Доноси акт о организацији и систематизацији посло-

ва и друге акте друштва; 
10) Доноси план набавки; 
11) Извршава одлуке Скупштине; 
12) Обавештава Скупштину о пословању и подноси 

Скупштини извештаје о пословању; 
13) Обавља и друге послове, у складу са законом и овом 

одлуком.
Члан 13.

За првог директора друштва именује се Јован Кнеже-
вић из Београда, Капетан Мишина број 26, Београд, ЈМБГ 
2511981860006.

АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 14.
Друштво чува следеће акте и документа:
1) ову одлуку и све њене измене;

2) решење о регистрацији друштва;
3) опште акте друштва;
4) одлуке оснивача донесене у вршењу функција скуп-

штине;
5) документа која доказују својину и друга имовинска 

права друштва;
6) извештаје директора друштва;
7) књигу одлука;
8) записнике, одлуке и закључке скупштине и директора 

Друштва; 
9) финансијске извештаје, извештаје о пословању и из-

вештаје ревизора;
10) књиговодствену документацију и рачуне; 
11) документа о финансијском извештају и извештајима 

о пословању, поднета надлежним органима;
12) уговоре које је друштво закључило;
13) остала акта и документа утврђена законом.
Друштво је дужно да акте и документе из става 1. овог 

члана чува у свом седишту.
Акта и документа из става 1. овог члана чувају се на на-

чин и у роковима утврђеним Законом и прописима о ар-
хивској грађи.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 15.
Оснивач и запослени су обавезни да чувају исправе и 

податке који су пословна тајна друштва. 
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка 

радног односа запосленог у друштву.

ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА И СТАТУ-
СНЕ ПРОМЕНЕ ДРУШТВА 

Члан 16. 
Друштво се може повезивати са једним или више пове-

заних друштава, на начин и по условима прописаним зако-
ном. 

Друштву могу да приступе и други улагачи – чланови, уз 
уношење одговарајућих средстава. 

Одлуку о пријему новог члана, односно прихватању ула-
гања трећих лица, доноси Скупштина друштва, а уговоре 
закључује директор, уз претходну сагласност оснивача. 

Члан 17.
Скупштина може донети одлуку да се изврше статусне 

промене друштва. 
Одлука о статусним променама (спајање, подела и одва-

јање) доноси се на основу и у складу са законом.

ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 18.
Друштво престаје у случајевима предвиђеним законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Измене и допуне ове одлуке врши Скупштина друштва 

и не оваравају се.
Измене и допуне ове одлуке врше се у писменом облику.

Члан 20.
На основу ове одлуке привредно друштво „25. мај – Ми-

лан Гале Мушкатировић” д.о.о. Београд ће се уписати у ре-
гистар привредних субјеката Републике Србије.
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Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком, при-

мењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 22.
Ова одлука ступа снагу даном објављивања у „Службе-

ном листу Града Београда” а примењиваће се од дана реги-
страције у регистру привредних субјеката Агенције за при-
вредне регистре.

Скупштина Града Београда
Број 66-363/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19), члана 139–244. Закона о привредним друштви-
ма („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11, 83/14 – др. 
Закон, 5/15, 44/18 и 95/18), и члана 25. и 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „МИРКО 

САНДИЋ” Д.О.О. БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Град Београд (у даљем тексту: оснивач) оснива привред-

но друштво са ограниченом одговорношћу „Мирко Сандић”.
Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком, 

преко Скупштине друштва коју чине овлашћени представ-
ници оснивача.

Члан 2.
Оснивач и једини члан Друштва је Град Београд, који је 

власник удела од 100% у Друштву са новчаним улогом од 
1.000,00 динара.

Друштво је основано као једночлано друштво са ограни-
ченом одговорношћу средствима у јавној својини.

Друштво је основано на неодређено време.
Члан 3.

Друштво има својство правног лица.
Друштво у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.
ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 4.
Друштво послује под пословним именом: Привредно дру-

штво „Мирко Сандић” д.о.о. Београд (у даљем тексту: друштво).

Члан 5.
Пословно седиште друштва је у Београду, Сјеничка 1.

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 6.
Претежна делатност друштва је:
93.11 – Делатност спортских објеката

Друштво има право да обавља послове спољнотрговин-
ског промета у оквиру регистроване делатности.

Друштво може обављати и друге делатности, укључују-
ћи и послове спољнотрговинског промета роба и услуга, у 
складу са законом.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 7.
Основни капитал друштва износи 1.000,00 динара (сло-

вима: хиљаду динара) и састоји се из новчаног капитала.

РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 
ДРУШТВА

Члан 8.
Оствареном добити друштва располаже оснивач дру-

штва.
Скупштина друштва одлучује о распоређивању добити 

Друштва по завршетку пословне године тако да може у це-
лости исплатити остварену добит Друштва, а може исту, у 
целости или делимично, реинвестирати у Друштво.

Члан 9.
Ако друштво заврши пословну годину са губитком, исти 

се покрива из средстава резерви друштва.
Губитак друштва који се не може покрити на начин из 

става 1. овог члана покрива се смањењем основног капита-
ла Друштва, у складу са законом.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 10.
Управљање друштвом је организовано као једнодомно. 

Органи друштва су скупштина и директор. 
Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу 

са Законом о привредним друштвима.

Члан 11.
Скупштину друштва чине овлашћени представници 

оснивача. 
Скупштину друштва именује оснивач на период од че-

тири године. 
Скупштина друштва има председника и два члана.
Скупштина друштва одлучује о:
1. именовању и разрешењу директора друштва и утвр-

ђивању његове зараде односно накнаде;
2. надзору рада директора и усвајању извештаје дирек-

тора;
3. доношењу годишњег програма пословања друштва;
4. одобрењу и усвајању финансијских извештаја, као и 

извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били 
предмет ревизије;

5. одобрава именовање ревизора и накнаду за његов рад;
6. расподели добити и начину покрића губитка, укључу-

јући и одређивање дана стицања права на учешће у добити 
оснивачу;

7. повећању и смањењу основног капитала друштва;
8. обавезама чланова друштва на додатне уплате и о вра-

ћању тих уплата;
9. промени делатности, пословног имена и седишта дру-

штва;
10. измени оснивачког акта;
11. образовању огранка друштва;
12. доноси одлуку о стицању, давању у закуп, залагању 

или другом располагању имовином велике вредности, у 
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складу са Законом о привредним друштвима, уз претходну 
сагласност оснивача;

13. доноси одлуку о продаји имовине велике вредности, 
у складу са Законом о привредним друштвима, уз претход-
ну сагласност оснивача;

14. давању сагласности на закључење уговора о кредиту;
15. доношењу Пословника о раду друштва;
16. приступању новог члана и даје сагласност на пренос 

удела трећем лицу у случају из члана 167. овог закона;
17. статусним променама, променама правне форме и 

престанку рада друштва;
18. покретању поступка ликвидације, као и о подноше-

њу предлога за покретање стечајног поступка од стране 
друштва;

19. именује ликвидационог управника и усваја ликвида-
ционе билансе и извештаје ликвидационог управника;

20. другим питањима из делокруга Скупштине у складу 
са законом и овом одлуком.

Члан 12.
Директор друштва именује се на период од четири годи-

не, уз могућност поновног именовања.
За свој рад директор одговара Скупштини друштва.
Директор друштва: 
1) представља и заступа друштво, у складу са законом и 

овом одлуком; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање друштва; 
4) одговара за законитост рада друштва; 
5) предлаже годишњи програм пословања и предузима 

мере за његово спровођење; 
6) предлаже финансијске извештаје; 
7) одговара за тачност финансијских извештаја друштва; 
8) одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-

послених у друштву, у складу са законом; 
9) доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друге акте Друштва; 
10) доноси план набавки; 
11) извршава одлуке Скупштине; 
12) обавештава Скупштину о пословању и подноси 

Скупштини извештаје о пословању; 
13) Обавља и друге послове, у складу са законом и овом 

одлуком.
Члан 13.

За првог директора друштва именује се Филип Ми-
хајловски из Београда, Бранка Крсмановића 18а, Београд, 
ЈМБГ 0207978710089.

АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 14.
Друштво чува следеће акте и документа:
1) ову одлуку и све њене измене;
2) решење о регистрацији друштва;
3) опште акте друштва;
4) одлуке оснивача донесене у вршењу функција скуп-

штине;
5) документа која доказују својину и друга имовинска 

права друштва;
6) извештаје директора друштва;
7) књигу одлука;
8) записнике, одлуке и закључке скупштине и директора 

Друштва; 
9) финансијске извештаје, извештаје о пословању и из-

вештаје ревизора;

10) књиговодствену документацију и рачуне; 
11) документа о финансијском извештају и извештајима 

о пословању, поднета надлежним органима;
12) уговоре које је друштво закључило;
13) остала акта и документа утврђена законом.
Друштво је дужно да акте и документе из става 1. овог 

члана чува у свом седишту.
Акта и документа из става 1. овог члана чувају се на на-

чин и у роковима утврђеним Законом и прописима о ар-
хивској грађи.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 15.
Оснивач и запослени су обавезни да чувају исправе и 

податке који су пословна тајна друштва. 
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка 

радног односа запосленог у друштву.
ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА И СТАТУ-

СНЕ ПРОМЕНЕ ДРУШТВА 

Члан 16. 
Друштво се може повезивати са једним или више повеза-

них друштава, на начин и по условима прописаним законом. 
Друштву могу да приступе и други улагачи – чланови, уз 

уношење одговарајућих средстава. 
Одлуку о пријему новог члана, односно прихватању ула-

гања трећих лица, доноси Скупштина друштва, а уговоре 
закључује директор, уз претходну сагласност оснивача. 

Члан 17.
Скупштина може донети одлуку да се изврше статусне 

промене Друштва. 
Одлука о статусним променама (спајање, подела и одва-

јање) доноси се на основу и у складу са законом.
ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 18.
Друштво престаје у случајевима предвиђеним законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Измене и допуне ове одлуке врши Скупштина друштва 

и не оваравају се.
Измене и допуне ове одлуке врше се у писменом облику.

Члан 20.
На основу ове одлуке привредно друштво „Мирко Сан-

дић” д.о.о. Београд ће се уписати у регистар привредних су-
бјеката Републике Србије.

Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овом одлуком, при-

мењиваће се Закон о привредним друштвима.
Члан 22.

Ова одлука ступа снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Града Београда” а примењиваће се од дана реги-
страције у регистру привредних субјеката Агенције за при-
вредне регистре.

Скупштина Града Београда
Број 66-364/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС” број 15/16), члана 7. став 
1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС”,  
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 12. став 1. тачка 7. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тач-
ка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ 

СЕРВИС” БЕОГРАД

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” 
Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 36/17 и 
79/17) у члану 4. после става 3. додаје се нови став који гласи:

„Делатност из става 3. овог члана обухвата и пословe у 
вези са контролом коришћења и наплатом паркирања на 
посебно обележеним паркинг местима за снабдевање на 
ободу пешачких зона кроз јединствени систем електрон-
ске контроле коришћења паркинг места и контроле уласка 
и изласка возила у пешачким зонама и одржавање система, 
кроз јединствен систем електронске контроле.''

У истом члану досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2. 
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења 
ове одлуке.

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

Скупштина Града Београда
Број 3-350/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ДЕСПОТУ СТЕФАНУ 

ЛАЗАРЕВИЋУ

Члан 1.
Подиже се споменик деспоту Стефану Лазаревићу на 

простору између улица Гундулићев венац, Дринчићеве и 
Палмотићеве улице.

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Града Београда. 

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

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

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

Скупштина Града Београда
Број 6-333/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА НИКОЛАЈУ КРАСНОВУ

Члан 1.
Подиже се споменик Николају Краснову на Малом Та-

шмајдану.
Члан 2.

Споменик се подиже средствима Омладинског позори-
шта „Дадов”. 

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

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

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

Скупштина Града Београда
Број 6-334/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 
– др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању 
споменика и скулптуралних дела на територији града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКА
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА МИЛОЈУ МИЋИ ОРЛО-

ВИЋУ
Члан 1.

Подиже се споменик Милоју Мићи Орловићу испред 
зграде Радио -телевизије Србије у Таковској 10.
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Члан 2.
Споменичко дело је донација фирме „Призма”, д.о.о. 

Крагујевац, које је уступљено Радио-телевизији Србије по-
водом јубилеја – 60 година постојања ове установе.

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

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

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

Скупштина Града Београда
Број 6-335/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), члана 77, а у вези са чланом 
78. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 
83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 
157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник 
РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – УС, 83/14, 113/17, 
44/18 и 95/18), члана 35. Закона о финансирању локалне са-
моуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13 – усклађени изнoси, 125/14 – усклађени износи, 95/15 
– усклађени износи, 83/16, 91/16 – усклађени износи, 104/16 
– др. закон, 96/17 усклађени износи, 89/18 – усклaђeни из-
носи и 95/18 – др. зaкoн), члана 2а. и члана 67. став 4. тачка 
3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(,,Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05 – др.закони, 62/06 – др. закони, 63/06 – 
исправка др. закони, 61/07, 20/09 – др. закони, 53/10, 101/11, 
2/12 – исправка 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – 
аутентично тумачење,112/15, 15/16, 108/16, 30/18 и 95/18), 
Закључка Владе Републике Србије 05 број 023-7837/2017 од 
17. августа 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУ-
ПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КА-
ПИТАЛУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА „ХОЛДИНГ 
ИНДУСТРИЈА КАБЛОВА ЈАГОДИНА”, ЈАГОДИНА, СА 
СТАЊЕМ ДУГА НА ДАН 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ, 

СА КАМАТОМ ДО ДАНА 11. МАРТА 2019. ГОДИНЕ 

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

змирених изворних и уступљених јавних прихода од стра-
не Акционарског друштва „Холдинг Индустрије каблова 
Јагодина” а.д. Јагодина, матични број 07114192, са стањем 
дуга на дан 31. августа 2016. године, са припадајућом ка-
матом до дана 11. марта 2019. године, у укупном износу од 
1.142.622,88 динара, конвертују се у трајни улог у капиталу 
Акционарског друштва „Холдинг Индустрија каблова Јаго-
дина” а.д. Јагодина.

Потраживања Града Београда, настала по основу неи-
змирених јавних прихода Акционарског друштва „Холдинг 
Индустрија каблова Јагодина” а.д. Јагодина , из става 1. овог 
члана, чине:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
1.126.430,99 динара:

– Порез на имовину у износу од 880.536,74 динара
– Накнада за коришћење грађевинског земљишта у из-

носу од 245.894,25 динара.
2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 

16.191.89 динара:
– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате у износу 

од 7.908,17 динара;
– Порез на друге приходе у оквиру обједињене наплате у 

износу од 8.283,72 динара.

Члан 2.
Конверзија доспелих потраживања, насталих по основу 

изворних и уступљених јавних прихода са стањем дуга на 
дан 31. августа 2016. године, са припадајућом каматом до 
11. марта 2019. године, у трајни улог Града Београда у капи-
талу Акционарског друштва „Холдинг Индустрија каблова 
Јагодина” а.д. Јагодина, матични број 07114192, спровешће 
се као мера реализације усвојеног и правоснажног Унапред 
припремљеног плана реорганизације привредног друштва.

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

Скупштина Града Београда
Број 4-347/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 26. Закона о јавно-приват-
ном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11, 15/16 и 104/16), члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. Закон, 
101/16 – др. Закон и 37/19), члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

I. Усваја се Пројекат институционалног јавно-приватног 
партнерства увођења система јавних бицикала у Граду Бео-
граду, на који је дато мишљење Комисије за јавно-приватно 
партнертство Владе РС број 16/19 од 13. јуна 2019. године 
да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-
-приватног партнерства.

II. Задужује се Секретаријат за саобраћај Градске управе 
града Београда да се стара о реализацији ове одлуке.

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

Скупштина Града Београда
Број 34-348/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – 
др. Закон, 81/05 – исправка др. Закон, 83/05 – исправка др. 
закон, 83/14 – др. закон и 101/2016 др. закон) и члана 31. тач-
ка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧ-
КУ КУЛТУРУ СПОРТСКО-РЕКРЕAТИВНИ ЦЕНТАР 

„ПИОНИРСКИ ГРАД”
1. Именује се Љубомир Јовановић, дипломирани поли-

тиколог за дипломатију и безбедност, за директора Устано-
ве за физичку културу Спортско-рекреативни центар „Пи-
онирски град”, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-368/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члану 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члану 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19)  и чла-
ну 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ТЕАТРА ВУК

I. Даје се сагласност на Статут Театра Вук број 263 од 27. 
маја 2019. године, који је усвојио Управни одбор Установе 
културе „Вук Стефановић Караџић” на седници одржаној 
27. маја 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-356/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу у члана 22. став 1. тачка 7. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАД-

СКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јав-

ног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће 

„Београд”, коју је донео Надзорни одбор предузећа ЈКП ГСП 
„Београд” број 6979 од 30. маја 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-357/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ И ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА ПУТНИКА МЕТРО-
ОМ И РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ У БЕОГРАДУ, 

БРОЈ 175-1/19 ОД 3. ЈУНА 2019. ГОДИНЕ

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јав-
ног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза 
путника метроом и развој градске железнице у Београду, 
број 175-1/19 коју је донео Надзорни одбор предузећа на 
седници одржаној дана 3. јуна 2019. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 110-358/19-С, 25. јуна 2019. Године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина  Града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2019. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ

О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ 
СТАТУТА „ДИРЕКЦИЈЕ  ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИ-

ШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП”

1. Даје се сагласност на Одлуку о допуни Статута Ди-
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. 
који је донео Надзорни одбор предузећa на седници одржа-
ној  6. јуна 2019. године, број 31897/11172-9-7.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-359/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина  Града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2019. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана  12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ВЕ-

ТЕРИНА БЕОГРАД”

1. Даје се сагласност на Oдлуку о измени  Статута Јав-
ног комуналног предузећа „Ветерина Београд“, коју је донео 
Надзорни одбор предузећа под бројем 98 на седници одр-
жаној  12. јуна 2019. године. 

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

Скупштина Града Београда
Број 110-360/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда'', бр. 39/08, 6/10, 23/13 17/16 –  
одлука УС), донела је 

РЕШЕЊЕ
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 
ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”, БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног предузећа за обављање делатности од оп-
штег интереса за Град Београд „Београдска тврђава“, Бео-
град, коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
1153-2/19, на седници одржаној  24. маја 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-361/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
јуна 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 31. тачка 8. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ МИРЈАНЕ ПАВИЧИЋ, ЗАМЕНИКА 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА – 
СЕКРЕТАРА  СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ, 
ЗА ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УЧЕШЋЕ У 
РАДУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА „ПОЛИ-

ТИКЕ” АД БЕОГРАД  
1. Одређује се Мирјана Павичић, заменик начелника 

Градске управе Града Београда – секретар  Секретаријата за 
информисање, да као представник Града Београда учествује у 
раду седнице Скупштине акционара „Политике” а.д. Београд. 

2. Овлашћује се представник Града Београда из тачке 1. 
овог решења да у име Града Београда предузме све потребне 
радње ради остваривања права гласа садржаног у акцијама 
„Политике” а.д. Београд, које поседује Град Београд и исто 
оствари на редовној седници Скупштине акционара „Поли-
тике“ а.д. Београд.

2. Решење објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Града Београда

Број 035-406/19-С, 25. јуна 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ЛАЗА КОСТИЋ”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Лаза Костић”, Нови Београд, Милентија 
Поповића 72, представник јединице локалне самоуправе, на 
лични захтев, Марија Боројевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-369/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешаваjу се дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79, пред-
ставници запослених:

– Наташа Кабаница, на лични захтев, 
– Никола Медић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-372/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Тијана Дукић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-375/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТАНКО МАРИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 

Основне школе „Станко Марић”, Земун, Учитеља Цвеје 5, 
представник јединице локалне самоуправе, Милица Мили-
сављевић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-377/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, При-

зренска 37, представник јединице локалне самоуправе, 
Смиља Јочић. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-379/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Грабовац”, Обреновац Грабовац 179, пред-
ставници запослених:

– Славко Стаменић;
– Марина Зарић, на лични захтев. 
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-382/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-
НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прав-
но-пословне школе, Београд, Светогорска 48, представник 
родитеља, Соња Провиџало.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-384/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗЕМУН”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Елек-
тротехничке школе „Земун”, Земун, Наде Димић 4, пред-
ставник родитеља, Снежана Врањковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-386/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕСЕТЕ 

ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Десете 

гимназије „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистич-
ке борбе 1а, представник родитеља, Ангелина Реџић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-388/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЧЕТВР-

ТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Че-

тврте гимназије, Београд, Теодора Драјзера 25, представник 
родитеља, Душица Илић Рашета.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-390/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊE
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧ-

КЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Му-
зичке школе „Коста Манојловић”, Земун, Немањина 9, пред-
ставник јединице локалне смоуправе, Жељко Корица.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-392/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРА-
ЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, 

БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Грађе-
винске техничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, ул. Хај-
дук Станкова број 2, представник родитеља, Драгана Пеју-
шковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-395/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН
 
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-

номске школе „Нада Димић”, Земун, 22. октобра 19, пред-
ставник родитеља Катарина Тонић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-397/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ 

ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Сред-

ње занатске школе, Београд, Вукасовићева 21, представник 
родитеља, на лични захтев, Вањушка Стаменовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-399/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Гим-

назије „Свети Сава”, Београд, Ресавска 58, представници 
родитеља: 

– Славица Обрадовић;
– Душан Мајсторовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-401/19-С, 25. јуна 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Прве 

економске школе, Београд, Цетињска 5–7, представник ро-
дитеља, Предраг Костић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-404/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЛАЗА КОСТИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Лаза Костић”, Нови Београд, Милентија Поповића 72, 
представник јединице локалне самоуправе Дејана Родић Гу-
товић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-370/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле ”Милан Ђ. Милићевић”, Београд, Боривоја Стевановића 
27а, на време од четири године, почев од 8. јула 2019. годи-
не, и то:

1) Иван Ђорђевић;
2) Катарина Илић;
3) Биљана Мудринић;
4) Данијела Милосављевић Остојић;
5) Наташа Миловановић;
6) Милан Хаџић;
7) Срђан Милић;
8) Ивана Данилоски;
9) Војислав Милановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-371/19-С, 25. јуна 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле школе „Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79, представни-
ци запослених,

– Борка Панајотовић;
– Ивана Аџић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-373/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРИСЛАВ ПЕКИЋ”, НОВИ БЕО-

ГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле ”Борислав Пекић”, Нови Београд, Данила Лекића Шпан-
ца 27, на време од четири године, и то:

1) Данило Милинковић;
1) Весна Петричевић Дракулић;
3) Јелена Григоријев;
4) Милица Станковић Костић;
5) Срђан Пејовић;
6) Тијана Врањковић;
7) Сандра Миликић;
8) Ивана Црнојевић;
9) Душан Иванишевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-374/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 

школе „Петар Кочић”, Земун, Првомајска 79, представник 
јединице локалне самоуправе, Јелица Ћурчић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-376/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАНКО МАРИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Станко Марић”, Земун, Учитеља Цвеје 5, представ-
ник јединице локалне самоуправе, Татјана Скакоски.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-378/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ЈОВАНОВИЋ СИРОГОЈНО”, 

ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
школе „Сава Јовановић Сирогојно”, Земун, Призренска 37, 
представник јединице локалне самоуправе, Наташа Бакаић.
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II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-380/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ”, 

БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Деспот Стефан Лазаревић”, Београд, Нова 15, почев од 
17. јула 2019. године, на време од четири године, и то:

1) Станиславa Чоловић;
2) Невена Мирковић;
3) Драгана Вељковић;
4) Александра Величковић;
5) Дарко Давидовић;
6) Драган Стојковић;
7) Драгана Петровић;
8) Милица Вукадиновић;
9) Мирјана Стојковић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-381/19-С, 25. јуна 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ

I. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Грабовац”, Обреновац, Грабовац 179, представници за-
послених,

– Јованка Матић;
– Љиљана Милетић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-383/19-С, 25. јуна 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРАВ-

НО-ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Правно-послов-

не школе, Београд, Светогорска 48, представник родитеља, 
Маријана Живковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-385/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕЛЕК-

ТРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ЗЕМУН”, ЗЕМУН
 
I. Именује се за члана Школског одбора Електротехнич-

ке школе „Земун”, Земун, Наде Димић 4, представник роди-
теља, Бранко Ђукић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-387/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ДЕСЕ-
ТЕ ГИМНАЗИЈЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Десете гимнази-
је „Михајло Пупин”, Нови Београд, Антифашистичке борбе 
1а, представник родитеља, Драгана Илинчић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-389/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЧЕТВР-

ТЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Четврте гимна-
зије, Београд, Теодора Драјзера 25, представник родитеља, 
Горица Лабудовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-391/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊE
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУ-

ЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе 
„Коста Манојловић”, Земун, Немањина 9, представник једи-
нице локалне смоуправе, Војислав Недељковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-393/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „ДИМИТРИЈЕ ДА-

ВИДОВИЋ”, ЗЕМУН

I. Именују се за чланове Школског одбора Правно-биро-
техничке школе „Димитрије Давидовић”, Земун, ул. Тошин 
бунар број 17, на време од четири године, и то:

1) Мирјана Аћимовић;
2) Иван Спасојевић;

3) Снежана Ћулафић;
4) Жељко Коњик;
5) Жарко Трбојевић;
6) Божана Црепуља Радивојевић;
7) Сњежана Цветановић;
8) Павле Просеница;
9) Светозар Остојић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-394/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГРА-
ЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЖЕЖЕЉ”, 

БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Грађевинске тех-
ничке школе „Бранко Жежељ”, Београд, Хајдук Станкова 2, 
представник родитеља, Миленко Степановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-396/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКЕ ШКОЛЕ „НАДА ДИМИЋ”, ЗЕМУН

I. Именује се за члана Школског одбора Економске шко-
ле „Нада Димић”, Земун, 22. октобра 19, представник роди-
теља Катарина Дмитровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-398/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕД-
ЊЕ ЗАНАТСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Средње занатске 
школе, Београд, Вукасовићева 21, представник родитеља, 
Јелена Мијић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-400/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о основама си-
стема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије 
„Свети Сава”, Београд, Ресавска 58, представници родитеља:

– Обрад Дракулић;
– Владимир Мандић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 112-402/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СЕД-

МЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Седме бео-

градске гимназије, Београд, Шејкина 21а, на време од чети-
ри године, и то:

1) Радмила Грујић;
2) Глорија Јанковић;
3) Татјана Богојевић;
4) Славица Васић;
5) Наташа Павловић;
6) Жељка Сеебај;
7) Милица Вукадиновић;
8) Драгана Марковић;
9) Наташа Новитовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 112-403/19-С, 25. јуна 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јуна 
2019. године, на основу члана 116. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПРВЕ 

ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Прве економске 

школе, Београд, Цетињска 5–7, представник родитеља, Ива-
на Ковачевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-405/19-С, 25. јуна 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о престанку мандата одборника Скуп-

штине Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о потврђивању мандата одборника 

Скупштине Града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању 

назива улица и других делова насељених места на 
тероторији градске општине Раковица  – – – – – – –  1

Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању 
назива улица и других делова насељених места на 
тероторији градске општине Чукарица – – – – – – –  2

Одлука о измени назива улице на територији 
градске општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о измени назива улице на територији 
градске општине Земун  – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о оснивању Привредног друштва „25. 
мај – Милан Гале Мушкатировић” д.о.о. Београд  –  21

Одлука о оснивању Привредног друштва „Мир-
ко Сандић” д.о.о. Београд  – – – – – – – – – – – – – –  23

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за 
јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Одлука о подизању споменика деспоту Стефану 
Лазаревићу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Одлука о подизању споменика Николају Кра-
снову– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Одлука о подизању споменика Милоју Мићи 
Орловићу  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  25

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу незимирених изворних и уступље-
них јавних прихода у трајни улог у капиталу Ак-
ционарског друштва „Холдинг индустрија каблова 
Јагодина”, Јагодина, са стањем дуга на дан 31. авгу-
стa 2016. године, са каматом до дана 11. марта 2019. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Страна

Одлука о усвајању Пројекта институционалног 
јавно-приватног партнерства увођења система јав-
них бицикала у граду Београду  – – – – – – – – – – –  26

Решење о именовању директора Установе за фи-
зичку културу Спортско-рекреативни центар „Пио-
нирски град”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о давању сагласности на Статут Театра 
Вук – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа Градско 
саобраћајно предузеће – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа за изград-
њу и обављање превоза путника метроом и развој 
градске железнице у Београду, број 175-1/19 од 3. 
јуна 2019. године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о давању сагласности на Одлуку о допу-
ни Статута Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу „Београда ЈП”  – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа „Ветерина 
Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама Статута Јавног предузећа за оба-
вљање делатности од општег интереса за Град Бео-
град „Београдска тврђава”, Београд  – – – – – – – – –  28

Решење о одређивању Мирјане Павичић, заме-
ника начелника Градске управе Града Београда – се-
кретара Секретаријата за информисање, за пред-
ставника Града Београда за учешће у раду седнице 
Скупштине акционара „Политике” a.д. Београд  – –  28

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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