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22. март 2013. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник
РС”, бр. 73/10 и 121/12), a по прибављеној сагласности министарства надлежног за послове саобраћаја бр. 342-0146/2013-06 од 13. марта 2013. године, члана 146. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11 и 121/12), члана
8. став 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
број 129/07) и члана 26. тачка 1. и члана 31. тачка 7. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ
ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању постављању пловила на делу
обале и водног простора на територији града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 32/10 и 10/11), члан 3.
брише се.
Члан 2.
У члану 5, у ставу 4. речи: „републичког органа надлежног за безбедност пловидбе,” бришу се, а речи: „Дирекције
за унутрашње пловне путеве „Пловпут”, замењују се речима: „министарства надлежног за послове саобраћаја”.
У истом члану, после става 5. додаје се нови став који
гласи:
„На план израђен у складу са ст. 4. и 5. oвог члана прибавља се сагласност у складу са законом којим се уређује
унутрашња пловидба.”
У истом члану, став 7. мења се и гласи:
,,Планом се одређују и делови обале и водног простора
на територији града Београда на којима се може поставити,
на основу захтева, плутајући објекат за потребе републичких, градских и органа градских општина, установа и предузећа чији су они оснивачи, као и зоне у којима постоје
посебна просторна и функционална ограничења за постављање плутајућих објеката.”
Члан 3.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
„Једном правном лицу, предузетнику или физичком
лицу могу се одобрити два места у оквиру једне зоне, а на
целој обали и водном простору обухваћеним планом највише пет места за постављање плутајућих објеката.”
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Члан 4.
После члана 7, назив одељка 1. мења се и гласи:
„1. Постављање угоститељског објекта на води, пловила
за потребе марине и пловила за потребе спортског клуба на
води”.
Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Угоститељски објекат, пловила за потребе марине и
пловила за потребе спортског клуба на води могу се поставити само у зони која је планом одређена за постављање те
врсте објеката.”
Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
„Лице може да постави угоститељски објекат, пловила
за потребе марине и пловила за потребе спортског клуба
на води само ако је изабрано на јавном конкурсу (у даљем
тексту: конкурс) и само ако је за тај плутајући објекат издато решење из члана 16. ове одлуке, на месту одређеном
планом.
Изузетно од става 1. овог члана, угоститељски објекат,
пловила за потребе марине и пловила за потребе спортског
клуба на води могу се поставити и без спроведеног конкурса и издатог решења из члана 16. ове одлуке, на место слободно у зони, под условима утврђеним у члану 42. став 2.
одлуке.
Пловило за потребе спортског клуба на води из члана
21. став 2. ове одлуке, може се поставити и без спроведеног
конкурса, на основу захтева, на месту одређеном планом.”
Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Конкурс се објављује у најмање два дневна листа која
излазе на територији Републике Србије.
Конкурс обавезно садржи:
– одређење места за које се расписује конкурс и број
зоне у оквиру које се налази место;
– врсту плутајућег објекта;
– адресу организационе јединице Градске управе града
Београда којој се достављају пријаве;
– рок за достављање пријава, који не може бити краћи
од 60 дана од дана објављивања конкурса;
– обавезне елементе које мора да садржи пројекат плутајућег објекта за чије се постављање конкурише;
– услове из плана у погледу правила постављања, величине, намене и изгледа плутајућег објекта;
– услове које морају испунити лица која учествују на
конкурсу;
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– доказе које су лица која учествују на конкурсу дужна
да доставе уз пријаву;
– критеријуме за рангирање учесника на конкурсу;
– начин доказивања испуњености критеријума;
– методологију за доделу бодова за сваки критеријум
који ће омогућити оцењивање пријава;
– рок у коме ће комисија сачинити предлог ранг-листе
учесника на конкурсу, који не може бити дужи од 60 дана
од истека рока за достављање пријава.
Пријава се подноси на јединственом образцу који чини
саставни део објаве конкурса.
За свако место за које конкурише, учесник мора поднети
посебну пријаву са доказима о испуњености услова и критеријума прописаних конкурсом.
Неблаговременом пријавом сматра се пријава примљена
од стране организационе јединице Градске управе града Београда којој се достављају пријаве, по истеку рока одређеном
за достављање пријава, без обзира на начин достављања.
Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве, већ
ће их неотворене вратити учеснику на конкурсу.
Пријаве учесника на конкурсу уз које нису достављени
сви тражени докази сматраће се непотпуним и неће се рангирати.”
Члан 8.
После члана 11. додаје се први пододељак који гласи:
1.1. Услови и критеријуми за избор корисника места
за постављање угоститељског објекта на води и пловила
за потребе марине
Члан 9.
Члан 12. мења се и гласи:
„Право учешћа на конкурсу има правно лице или предузетник:
– који је регистрован за обављање одговарајуће делатности;
– коме у року од две године пре објављивања конкурса
није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
– који је измирио доспеле обавезе према граду Београду
по основу изворних јавних прихода;
– који поседује важећу плутајућу дозволу, издату од надлежне лучке капетаније у складу са прописима којима се
уређује унутрашња пловидба, уколико има изграђен плутајући објекат, а ако плутајући објекат није изграђен, који
поседује техничку документацију на основу које ће градити
плутајући објекат;
– који је измирио доспеле обавезе по основу накнаде за
коришћење водног добра, уколико је њен обвезник.
Учесник на конкурсу, уз пријаву на конкурс, доставља
доказе о испуњености услова из става 1. овог члана, као и
пројекат угоститељског објекта на води и пловила за потребе марине са обавезним елементима утврђеним конкурсом,
за који су добијени водни услови, мишљење водопривредног
предузећа, као и услова ПД „Електродистрибуција Београд”
д.о.о. и надлежног јавног комуналног предузећа које обавља
комуналну делатност пречишћавања и дистрибуције воде.”
Члан 10.
Члан 13. мења се и гласи:
„Члан 13.
Учесници на конкурсу рангирају се на основу следећих
критеријума:
– просечан број стално запослених радника код учесника на конкурсу у претходне три календарске године пре
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објављивања конкурса, односно од дана оснивања, уколико је учесник на конкурсу регистрован мање од три године
(максимални број бодова: 50);
– временски период обављања делатности за коју је регистрован (максимални број бодова: 25);
– просечан нето приход учесника на конкурса у току
претходне три календарске године пре објављивања конкурса, остварен обављањем делатности поводом које се
доставља пријава, односно просечан нето приход од дана
оснивања, уколико је учесник на конкурсу регистрован
мање од три године (максимални број бодова: 25).
Члан 11.
После члана 13. додаје се нови члан 13 а. који гласи:
„Члан 13 а.
Бодовање ће се вршити на следећи начин:
– Разматрани просечан број стално запослених код
учесника на конкурсу се дели са највећим бројем стално
запослених од учесника на конкурсу који се рангирају и
резултат се множи са максималним бројем бодова прописаних за овај критеријум;
– Разматрани временски период обављања делатности
учесника на конкурсу се дели са најдужим временским периодом обављања делатности учесника на конкурсу који се
рангирају и добијени резултат се множи са максималним
бројем бодова прописаних за овај критеријум;
– Разматрани просечан нето приход учесника на конкурса се дели са максималним просечним нето приходом
учесника на конкурсу који се рангирају и добијени резултат се множи са максималним бројем бодова прописаних за
овај критеријум.
Уколико два или више учесника на конкурсу имају исти
број бодова, предност има учесник на конкурсу који има
већи просечан број стално запослених радника од учесника
на конкурсу у претходне три календарске године пре објављивања конкурса, односно од дана оснивања, уколико је
учесник на конкурсу регистрован мање од три године, ако у
томе имају исти број бодова, предност има учесник на конкурсу који има дужи временски период обављања делатности за коју је регистрован, а ако и у томе имају исти број
бодова, предност има учесник на конкурсу који има већи
просечан нето приход у току претходне три календарске
године пре објављивања конкурса, остварен обављањем делатности поводом које се доставља пријава, односно просечан нето приход од дана оснивања, уколико је учесник на
конкурсу регистрован мање од три године.
Члан 12.
После члана 13 а. додаје се други пододељак и чл. 13б,
13в, 13г који гласе:
„
1.2. Услови и критеријуми за избор корисника места
за постављање пловила за потребе спортског клуба на води
Члан 13 б.
Право учешћа на конкурсу има спортска организација:
– која је регистрована за обављање спортске делатности;
– којој у року од две године пре објављивања конкурса
није изречена правноснажна судска или управна мера забране обављања делатности;
– која је измирила доспеле обавезе према граду Београду
по основу изворних јавних прихода;
– која поседује важећу плутајућу дозволу, издату од надлежне лучке капетаније у складу са прописима којима се
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уређује пловидба, уколико има изграђен плутајући објекат, а ако плутајући објекат није изграђен, која поседује
техничку документацију на основу које ће градити плутајући објекат;
– која је измирила доспеле обавезе по основу накнаде за
коришћење водног добра, уколико је њен обвезник.
Учесник на конкурсу, уз пријаву на конкурс, доставља
доказе о испуњености услова из става 1. овог члана, као и
пројекат плутајућег објекта спортске организације, са обавезним елементима утврђеним конкурсом, за који су добијени водни услови, мишљење водопривредног предузећа,
као и услова ПД „Електродистрибуција Београд” д.о.о. и надлежног јавног комуналног предузећа које обавља комуналну делатност пречишћавања и дистрибуције воде.
Члан 13 в.
Учесници на конкурсу рангирају се на основу следећих
критеријума:
– просечан број чланова, односно запослених код учесника на конкурсу у претходне три календарске године пре
објављивања конкурса, односно од дана оснивања, уколико је учесник на конкурсу регистрован мање од три године
(максимални број бодова: 70);
– временски период обављања делатности за коју је регистрован (максимални број бодова: 30);
Члан 13 г.
Бодовање ће се вршити на следећи начин:
– Разматрани просечан број чланова, односно запослених код учесника на конкурсу се дели са највећим бројем
запослених од учесника на конкурсу који се рангирају и
резултат се множи са максималним бројем бодова прописаних за овај критеријум;
– Разматрани временски период обављања делатности
учесника на конкурсу се дели са најдужим временским периодом обављања делатности учесника на конкурсу који се
рангирају и добијени резултат се множи са максималним
бројем бодова прописаних за овај критеријум.
Уколико два или више учесника на конкурсу имају исти
број бодова, предност има учесник на конкурсу који има
већи просечан број чланова, односно стално запослених од
учесника на конкурсу у претходне три календарске године
пре објављивања конкурса, односно од дана оснивања, уколико је учесник на конкурсу регистрован мање од три године, а ако и у томе имају исти број бодова, предност има
учесник на конкурсу који има дужи временски период обављања делатности за коју је регистрован.”
Члан 13.
После члана 13 г. додаје се трећи пододељак који гласи:
„1.3. Одређивање корисника места
Члан 14.
У члану 14. став 1. мења се и гласи:
„Комисија врши рангирање учесника на конкурсу за
свако место у оквиру зоне за које се спроводи конкурс и сачињава предлог ранг-листе за то место, применом прописаних критеријума.
Члан 15.
Члан 15. брише се.
Члан 16.
У члану 16. став 1. мења се и гласи:
„По коначности ранг-листе, надлежна организациона
јединица Градске управе, у року од 15 дана доноси решење
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којим се најбоље рангираном учеснику на конкурсу одобрава постављање плутајућег објекта на месту утврђеном планом. Примерак решења доставља се свим учесницима на
конкурсу који су доставили пријаву за место у оквиру зоне
за које је донето решење којим се одобрава постављање
плутајућег објекта.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Уколико се најбоље рангирани учесник конкурса, до
доношења решења из става 1. овог члана писаним путем
изјасни да одустаје од постављања плутајућег објекта на
месту одређеном конкурсом, надлежна организациона јединица Градске управе позива следећег најбоље рангираног
учесника конкурса да се изјасни о постављању свог плутајућег објекта на овом месту.”
Став 4. мења се и гласи:
„Решењем из става 1. овог члана одређује се и рок од годину дана од дана правноснажности решења, у којем је лице
коме се одобрава постављање плутајућег објекта дужно да
надлежној организационој јединици Градске управе достави водну сагласност и сагласности на пројекат субјеката из
члана 12. став 2. и 13 б. став 2. ове одлуке, а лице које у моменту конкурисања није имало изграђен плутајући објекат
и важећу плутајућу дозволу.”
Члан 17.
У члану 18. став 1, у четвртој алинеји, реч: „комуналним” брише се.
У истом ставу, после пете алинеје додаје се нова алинеја
која гласи:
„– закључило уговор о одржавању дела обале и водног
простора, односно места за постављање плутајућег објекта
за које је издато одобрење са надлежним јавним водопривредним предузећем.”
Члан 18.
Члан 20. брише се.
Члан 19.
У члану 21. став 2. речи: „код надлежног министарства”
бришу се.
Члан 20.
У члану 24, у ставу 1. после речи: „подноси се”, додају се
речи: „важећа плутајућа дозвола,”, а речи: „Републичког хидрометеоролошког завода Србије и” бришу се.
У истом члану, у ставу 2. после речи: „подноси се”, додају
се речи: „важећа плутајућа дозвола,”.
Члан 21.
У члану 26, у ставу 2. после речи: „на води”, додају се
речи: „број важеће плутајуће дозволе, регистарску ознаку
за индетификацију,”.
У истом члану, у ставу 4. после речи: „садржи”, додају се
речи: „рок у коме је подносилац захтева дужан да достави
продужену плутајућу дозволу”.
Члан 22.
У члану 29. став 2, у другој алинеји, речи: „водног
земљишта”, замењују се речима: „водног добра”.
У истом ставу, после друге алинеје, додаје се нова алинеја, која гласи:
„– продужио плутајућу дозволу.”
Члан 23.
У члану 33. у ставу 1. после речи: „достави”, додају се
речи: „важећу плутајућу дозволу”.
У истом ставу речи: „Републичког хидрометеоролошког
завода Србије и” бришу се.
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Члан 24.
У члану 34. у ставу 2. после речи: „документацијом”, додају се речи: „број важеће плутајуће дозволе, регистарску
ознаку за индетификацију,”, а после речи „достави” додају
се речи: „важећу плутајућу дозволу”, док се речи: „исправу о
способности за плутање, издату од стране овлашћеног правног лица на основу извршеног основног прегледа” бришу.
Члан 25.
У члану 36. став 2, у другој алинеји речи: „исправа о способности за плутање, издата од овлашћеног правног лица”
замењују се речима: „пловидбена, односно плутајућа дозвола, издата од стране надлежне лучке капетаније”.
Члан 26.
У члану 37. реч: „сигурност” замењује се речју: „безбедност”.
Члан 27.
Члан 38. мења се и гласи:
„Власник плутајућег објекта, обавезан је да продужава
важност плутајуће дозволе на начин и у роковима прописаним законом којим се уређује унутрашња пловидба, као и
да плутајућу дозволу достави надлежној организационој јединици Градске управе у року од 15 дана од дана издавања,
односно продужења.
Члан 28.
У члану 40. став 2. мења се и гласи:
„Уколико власник плутајућег објекта не уклони плутајући
објекат у року из става 1. овог члана, надлежна комунална
инспекција ће преко другог лица уклонити плутајући објекат, очистити део обале и водног простора и довести га у првобитно стање, а све о трошку власника плутајућег објекта.”
Члан 29.
У члану 41. став 1. мења се и гласи:
„Уколико се привремено изводе неодложни радови на
делу обале и водног простора на коме се налази плутајући
објекат за који је издато одобрење за постављање, надлежна организациона јединица Градске управе донеће решење
којим се утврђује потреба измештања тог плутајућег објекта и оставља власнику рок од седам дана од дана пријема
решења за уклањање објекта.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Надлежна организациона јединица Градске управе је
у обавези да власнику плутајућег објекта из става 1. овог
члана понуди да се плутајући објекат измести на слободно
место у оквиру исте зоне, односно у зони исте намене, уколико такво место постоји.
Члан 30.
У члану 42. став 1. после друге алинеје додаје се нова
алинеја која гласи: „уколико власник плутајућег објекта не
продужи плутајућу дозволу;”
У истом члану, у ставу 3, после речи: „алинеја 2”, додају
се речи: „и 3.”
Члан 31.
После члана 42. назив главе VI, мења се и гласи:
„VI УКЛАЊАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА”
Члан 32.
У члану 43, после друге алинеје, додаје се нова алинеја,
која гласи:
„– постави плутајући објекат који нема плутајућу дозволу;”
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Члан 33.
У члану 44. после друге алинеје додаје се нова алинеја
која гласи:
„– плутајући објекат који нема плутајућу дозволу.”
Члан 34.
У члану 46. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„За принудно уклањање плутајућих објеката са обале и
водног простора на територији града Београда плаћа се накнада, по ценовнику који доноси водопривредно предузеће,
на који сагласност даје надлежни орган града Београда.”
Члан 35.
У члану 47. пета алинеја, мења се и гласи:
„привезивање пловила за плутајући објекат за који је
издато одобрење за постављање, као и повећање габарита
плутајућег објекта у односу на план.”
Члан 36.
У члану 49. став 1. у тачки 6) број: „35” замењује се
бројем: „ 34”.
У истом ставу, у тачки 7) реч: „сигурност” замењује се
речју: „безбедност”.
У истом ставу тачка 8) мења се и гласи:
„након постављања плутајућег објекта у складу са решењем не достави продужену плутајућу дозволу надлежној
организационој јединици Градске управе у року од 15 дана
од дана издавања, односно продужења исправе” (члан 38).
У истом ставу, после тачке 16), додају се тач. 17-22, које
гласе:
17) организатор манифестације привремено заузети
део обале и водног простора и околно водно земљиште коришћено за потребе манифестације не доведе у првобитно
стање у року од седам дана од истека важења одобрења из
члана 36. став 1. ове одлуке (члан 36. став 3),
18) прља водени ток или део обале испред пловила (члан
47. алинеја 1),
19) испушта отпадне (технолошке) воде у реку (члан 47.
алинеја 2),
20) привеже пловило за камен, дрво, клупу или неки
сличан предмет (члан 47. алинеја 3),
21) оштети обалу испред пловила (члан 47. алинеја 4),
22) привеже пловило за плутајући објекат за који је
издато одобрење за постављање или повећа габарит плутајућег објекта у односу на план (члан 47. алинеја 5).
У истом члану, после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„За прекршај из става 1., тачка 4) и тач. 7-22 овог члана, казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500 до
75.000 динара.”
Члан 37.
У члану 51. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„Привеже пловило за плутајући објекат за који је издато одобрење за постављање или повећа габарит плутајућег
објекта у односу на план (члан 47. алинеја 5).”
Члан 38.
У чл. 43, 44, 45, 46. ст. 1-3, 47, 49. став 1. тач. 5. и 12, члан
51. став 1. тач. 2), 4) и 5) и члану 60. реч: „пловила” замењује
се речију: „плутајући објекти”, у одговарајућем броју и падежу.”
Члан 39.
У називу трећег одељка и у одговарајућим одредбама одлуке, реч: „пристан”, замењујe се речију: „понтон”, у одговарајућем броју и падежу.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Власник плутајућег објекта постављеног на делу обале
и водног простора на територији града Београда до дана
ступања на снагу ове одлуке, на месту које планом не буде
предвиђено за постављање плутајућег објекта, односно на
коме буде предвиђено постављање друге врсте плутајућег
објекта, дужан је да свој плутајући објекат уклони са тог
места у року од 30 дана од дана ступања на снагу плана из
члана 4. одлуке и да коришћени део обале и водног простора, као и околно водно земљиште очисти, односно врати у
пређашње стање о свом трошку.
Члан 41.
Власник плутајућег објекта за чије постављање је предвиђено спровођење конкурса, постављеног на делу обале и
водног простора на територији града Београда до дана ступања на снагу ове одлуке, на месту које планом буде предвиђено за постављање те врсте плутајућег објекта, дужан је
да плутајући објекат уклони у року од седам дана од дана
коначности решења којим се одобрава постављање плутајућег објекта другом кориснику места и да коришћени
део обале и водног простора, као и околно водно земљиште
очисти, односно врати у пређашње стање о свом трошку.
Власник плутајућег објекта, који није конкурисао или је
одустао од учествовања у конкурсу, дужан је да уклони свој
плутајући објекат у року од седам дана од дана истека рока
за достављање пријава на конкурс, односно од дана одустанка од даљег учествовања у конкурсу.
Члан 42.
Власнику сплав кућице за одмор, односно пловила
за потребе спортског клуба на води из члана 21. одлуке,
који су постављени до дана ступања на снагу ове одлуке, на месту које планом буде одређено за постављање сплав кућице за одмор, односно пловила за потребе спортског клуба на води, одобриће се постављање сплав кућице
за одмор, односно пловила за потребе спортског клуба на
води, на том месту, под условом да:
– поднесе захтев за постављање сплав кућице за одмор,
односно пловила за потребе спортског клуба на води, у
складу са одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу плана;
– је измирио доспеле обавезе према граду Београду по
основу изворних јавних прихода, о чему потврду издаје Управа јавних прихода;
– је измирио доспеле обавезе по основу накнаде за коришћење водног добра, уколико је њен обвезник.
Ако власник сплав кућице за одмор, односно пловила за
потребе спортског клуба на води, из става 1. овог члана не
поднесе захтев за постављање сплав кућице за одмор, односно пловила за потребе спортског клуба на води, у року
од шест месеци од дана ступања на снагу плана, односно
ако захтев буде одбијен, дужан је да уклони сплав кућицу
за одмор, односно пловило за потребе спортског клуба на
води и да коришћени део обале и воденог простора, као и
околно водно земљиште очисти, односно врати у пређашње
стање о свом трошку.
Члан 43.
Ако власник плутајућег објекта из чл. 40, 41. и 42. ове
одлуке не уклони плутајући објекат у складу са одредбама
ове одлуке, надлежни комунални инспектор наложиће уклањање плутајућег објекта, на начин предвиђен у члану 45.
одлуке.
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Ако власник плутајућег објекта постави плутајући
објекат ван водног простора обухваћеног планом из члана 4. одлуке, а на делу обале на којима се по закону којим
се уређују воде није могуће постављати плутајуће објекте,
надлежни комунални инспектор наложиће уклањање плутајућег објекта, на начин предвиђен у члану 45. одлуке.
Члан 44.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Правилник о избору корисника места за постављање плутајућег објекта на територији града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 24/2011 и 5/2012).
Члан 45.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-118/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу члана 38. Закона о пловидби
и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”,
бр. 73/10 и 121/12), члана 5. Одлуке о постављању пловила
на делу обале и водног простора на територију града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 32/10 и 10/11),
а по прибављеној сагласности министарства надлежног за
послове саобраћаја бр. 342-01-52/2013-06 од 18. марта 2013.
године, члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука
УС, 24/11 и 121/12), члана 8. став 2. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. тачка
7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ПЛА Н
МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА (I ФАЗА)
А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
1. Увод
Град Београд се налази на обалама река Дунава и Саве
које представљају два међународна водна пута. Дунав је
међународни водни пут, који изградњом пловидбеног система Рајна – Мајна – Дунав и Ђердапа, представља огромно
природно богатство и има витални значај за просперитет подунавских земаља, пружајући услове за привредни
развој, посебно за развој транспорта и размену добара, за
рекреацију и туризам. Други је Сава, такође међународни
водни пут, са знатно мањим значајем од Дунава у транспортном смислу, али са великим значајем у туристичком
смислу. Обале Саве и Дунава на подручју града Београда,
представљају привлачно место за постављање објеката на
води који чине својеврсну туристичку атракцију.
Планом места за постављање пловила на делу обале и
водног простора на територији града Београда (прва фаза)
дефинише се општим и посебним правилима постављање
пловила на деловима акваторије града Београда.
Према одлуци, планом је обухваћена територија административног подручја града Београда у деловима обале и
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водног простора реке Саве и Дунава. Општине које својом
територијом излазе на реке су: Нови Београд, Земун, Сурчин, Палилула, Стари град, Савски венац, Чукарица, Обреновац и Гроцка и могућа је његова фазна израда.
Овај документ представља План места за постављање
пловила на делу обале и водног простора на територији града
Београда (прва фаза). План у овој фази обухвата централно
подручје града Београда и њиме се дефинишу зоне и правила
за постављање угоститељски објекти на води, пловила за потребе марина, спортских клубова, манифестација и понтона.
2. Законски основ
Изради плана приступа се на основу Одлуке о постављању пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда, („Службени лист града Београда”, бр.
32/01 и 10/11).
Правни основ за доношење ове одлуке је Закон о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/2007), Закон
о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени
гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12) и Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010).
3. Циљ израде плана
Према одлуци циљ израде плана је дефинисање зона и
места унутар зона на којима се може поставити пловило,
изглед, врста и намена пловила, као и правила постављања
у складу са условима надлежних институција.
4. Просторни обухват
Територија обухваћена Планом места за постављање
пловила на делу обале и водног простора на територији
града Београда на основу уређености обала и атракивности
акваторије, подељена на централно и рубно подручје.
План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда – прва фаза,
обухвата централно подручје града Београда. Централно
подручје обухвата акваторију између планираног моста Земун–Борча, планираног моста на траси Спољне магистралне тангенте (Ада Хуја) и Остружничког моста на Сави.
5. Врсте и дефиниција пловила
Пловила који су предмет овог плана су:
а – угоститељски објекти на води,
б – пловила за потребе марине,
в – пловила за потребе спортског клуба на води,
г – пловила за потребе манифестација,
д – понтон.
а – угоститељски објекат на води
Под овом врстом пловила подразумева се:
– брод без сопственог погона адаптиран као угоститељски објекат, који није планиран за честа премештања;
– плутајући објекат – сплав на понтонима, наменски изграђен као угоститељски објекат.
Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пружају угоститељски објекти могу бити:
– угоститељски објекат за смештај у оквиру којих се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја (у врсти
угоститељског објекта: пансион, хостел, преноћиште.... и
други објекти за пружање услуга смештаја);
– угоститељски објекат за пружање услуга исхране и
пића у оквиру кога се припремају и услужују топла и хладна
јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића
(у врсти угоститељског објекта: ресторан, кафана, бар, објекат брзе хране и објекти).
Угоститељски објекат на води има првенствено угоститељску намену у оквиру које се могу појавити и различите
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културне манифестације као изложбе, камерна позоришта,
модне ревије и слично.
б – пловило за потребе марине
Пловило за потребе марине (у даљем тексту: марина) је
скуп плутајућих објеката чија је намена за прихват, чување и
опремање пловила која служе за рекреацију, спорт и разоноду.
На основу Закона о туризму („Службени гласник РС”,
бр. 36/2009 и 88/2010) „Прихватни објекти наутичког туризма јесу наутичко сидриште, привезиште, туристичко пристаниште, марина и наутичко туристички центар.
Услуге наутичког туризма јесу: прихват, снабдевање,
чување, изнајмљивање, одржавање и поправка пловних
објеката наутичког туризма; организовање спортских мотонаутичких активности на води и туристичка крстарења;
пружање других услуга за потребе наутичког туризма.
Сходно одредбама члана 236. Закона о пловидби и лукама на на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр.
73/10 и 121/12) марина је врста пристаништа за посебне намене које је намењено само за одређену врсту робе, односно
пловила и начин искоришћавања. За обављање послова
у маринама неопходно је добијање одобрења које издаје
Агенције за управљање лукама. Одобрење може се дати најдуже на 10 година, на основу спроведеног поступка за јавно
прикупљање понуда од стране Агенције за управљање лукама, у складу са одредбама чл. 216-226. Закона о пловидби и
лукама на на унутрашњим водама.
Ранг марине прописује надлежни државни орган (национална категоризација) и у зависности од категорије потребни су различити садржаји од друштвених, преко рекреативних, услужних, трговачких и административних делатности.
Према елементима основних садржаја које марина испуњава може се установити више категорија по услугама
(стандардне, луксузно угоститељске, рекреативно спортске)
и величини (првог реда са капацитетом преко 300 чамаца,
другог реда за 100 до 300 и трећег реда за око 100 чамаца).
в – пловила за потребе спортског клуба
Пловила за потребе спортског клуба на води чини скуп
пловила у власништву спортског клуба регистрованог за
спортове на води код надлежног министарства, у складу са
законским прописима, а према критеријумима утвређеним
од стране Спортског савеза Београда.
г – пловила за потребе манифестација
Пловила за потребе манифестација користе се за
спортске, културне, туристичке или сличне манифестације.
По својим техничким карактеристикама сврставају се у
угоститељске објекте на води.
д –понтон
Понтон је пловило, односно плутајући објекат намењен
за пристајање и ограничено задржавање бродова регистрованих за линијски и попречни превоз путника на рекама Сави и
Дунаву и чамаца регистрованих за попречни превоз на реци
Сави и рукавцу реке Дунав према Великом ратном острву.
6. Критеријуми за одређивање зона
Критеријуми за одређивање зона дефинисани су на основу критеријума наведених у Одлуци и условима надлежних републичких и градских органа и организација, као и
комуналних предузећа.
7. Услови надлежних институција
За потребе израде Плана прибављени су услови и
мишљења следећих институција:
Институција
Туристичка организација
Београда

Послато

Број предмета

28.9.2010. 32.45

Достављено
12.10.2010.
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Послато

Број предмета

Достављено

Министарство за инфраструктуру – Сектор за
водни саобраћај и безбедност пловидбе – Лучка
капетанија Београд

342-496/10-02

03.11.2010.

Дирекција за унутрашње
пловне путеве „Пловпут”

11/186-1

14.10.2010.

Секретаријат за саобраћај –
дирекција за јавни превоз

IV-01-34416-2099

14.10.2010.

ЈВП БЕОГРАДВОДЕ

7353

10.12.2010.

Секретаријат за заштиту
животне средине

501.2-167/10-V-04 18.11.2010.

ЈКП „Београдски водовод и
канализација”

Д/3334
45479/I4-2/1711
49499/I1-1/938

25.10.2010.
15.11.2010.
08.12.2009./23.10.2010.

ЈКП Зеленило – Београд

8067/2

14.10.2010.

ЈКП Градска чистоћа

11077

08.10.2010.

ЈКП Електродистрибуција
Београд

6394/10

12.10.2010.

Министарство одбране –
управа за инфраструктуру

3344-5
3344-4

27.10.2010.

Завод за заштиту споменика
културе града Београда

Р3891/10

20.10.2010.

МУП Управа за заштиту од
пожара и спашавање

217.6-2/2006-09

13.10.2006.

Завод за заштиту природе
Србије

03-2552/2

25.10.2010.

Хидрометеоролошки завод

92-III-1-116/10

10.11.2010.

Градски завод за јавно
здравље

II-8, 5840/2

27.10.2010.

ГО Гроцка

10.12.2009.

10.12.2009.

ГО Стари град

355
Сл.

15.11.2010.
08.10.2010.

Завода за заштиту споменика културе – Републике
Србије

ГО Сурчин

17.12.2010.

ГО Нови Београд

Х-020-1ПО/2010-370

15.10.2010.

ГО Савски венац

Сл/2010

14.10.2010.

ГО Палилула

515/2010

21.10.2010.

ГО Обреновац

VI-01 бр.
06-1/445

19.10.2010.

ГО Чукарица

III-02 бр. Сл. 10

18.10.2010.

ЈП „Ада Циганлија”

2265/1

06.10.2010.
01.11.2010.

Удружење Савски сплавари

001

17.11.2010.

Привредна комора Србије
Групација за наутичку
привреду и туризам

VIII-04 бр.
33-84/2010

24.12.2010.

Сва безусловна и условљена просторна и функционала
ограничења на територији града Београда према условима
надлежних институција приказана су на графичким прилозима број 1. Приказ свих безусловних и условљених просторних и функционалних ограничења у обухвату границе
Плана, Р 1: 60.000 и бр. 2.1 до 2.11 Приказ свих безусловних
и условљених просторних и функционалних ограничењадетаљни листови, Р 1: 5.000.
8. Зоне једнозначног уређења обале и водног простора
Зона је скуп места истоветних просторно функционалних карактеристика и услова за постављање пловила дефинисаних овим планом, у складу са Законом о пловидби и
лукама на унутрашњим водама.
Зону дефинише стационажа (као референтна стационажа у плану је усвојена стационажа Лучке капетаније
Београд), број зоне, намена, тип објекта који је планиран
у зони, дужина зоне, величина објекта и максимални број
места за постављање.
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Место за постављање пловила је дато као оријентациона
позиција плутајућег објекта у зони.
Зоне су дефинисане према степену условљености на:
А – Зоне у којима је могуће постављање пловила,
Б – Зоне забране,
В – Условне зоне забране.
А – Зоне у којима је могуће постављање пловила дефинисане су према намени као:
1. зоне угоститељских објеката на води,
2. зоне марина и спортских клубова,
3. зоне неуређене/неусловне обале.
Понтони се постављају на дефинисаним локацијама, означеним симболом или геодетским координатама.
1. Зона угоститељских објеката на води је намењена постављању плутајућих објеката угоститељске намене у складу са садржајима који су дефинисани у поглављу 5. „Врста и
дефиниција пловила”.
У централном подручју, у оквиру ове зоне дозвољено је
постављање само плутајућих објеката угоститељске намене.
2. Зона марина и спортских клубова на води намењена је за постављање плутајући објекти са групом основних садржаја марине (управа, чување, одржавање чамаца
и мотора, санитарни чвор) око којих се формирају зоне за
организовано сидрење са одговарајућим воденим прилазима и пролазима, а у непосредној вези су и остали објекти
и делатности проширених функција марине. У оквиру постављеног плутајућег објекта марине поред наведених
садржаја могу се обављати и делатности из области угоститељства, културе и туризма као допунске делатности мањег
обима.
У ове зоне такође се постављају и пловила за потребе
спортског клуба на води.
Локације за пратећа пловила неопходна за наутичке
спортове (понтони, радионице, клупске просторије и сл.)
одређују се начелно у зонама у близини полигона који су за
те спортове намењени.
3. Зоне неуређене/неусловне обале обале су потенцијалне зоне у којима је могуће постављање пловила у складу са
критеријумима и условима из Плана, али су оне углавном
удаљене од насеља, саобраћајно и инфраструктурно неопремљене или је сама обала стрма и неприступачна. Опремање тих зона, како би се поставила пловила, тражи већа
материјална улагања несразмерна атрактивности зоне.
Потенцијал таквих зона се може повећати већим инвестиционим захватима у околини који би не само опремили
локацију инфраструктуром већ и обезбедили потенцијалне
кориснике.
У оквиру ове зоне могуће је постављање свих напред наведених типова пловила.
Градски понтони се могу постављати у свим зонама, као
и ван зона, према правилима датим овим планом.
Објекти за потребе манифестација се могу постављати
на местима предвиђеним за ове потребе.
Делови обале и водног простора на којима је могуће
дефинисање места за постављање пловила су подељени на
зоне означене бројевима, како је приказано на графичким
прилозима „Приказ свих безусловних и условљених просторних и функционалних ограничења” – детаљни листови,
Р 1: 5000 и каталошким листовима.
Б – Делови водног простора на којима постоје безусловна и условљена просторна и функционала ограничења за
постављање плутајућих објеката, дефинисана су у оквиру
зона забране и то:
– зона забране – Лучка капетанија Београд, комунални
објекти, пловни пут;
– зона за стајање пловила – сидрење;
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– зона заштите – завод за заштиту природе Србије;
– зона заштите – завод за заштиту споменика културе;
– саобраћајни коридори;
– места излива преко рампе;
– заштитни појас кишне канализације;
– место излива и прелаза преко насипа – Србијаводе;
– заштитна зона рени бунара;
– заштитна зона цевастих бунара;
– зона заштите водоизворишта.
В – Условне зоне забране су на деловима акваторије где
су урбанистичким плановима предвиђени саобраћајни коридори, односно изградња мостова.
До реализације планираног објекта, на тим локацијама
могуће је постављање пловила, у складу са дефинисаном
наменом зоне.
9. Остале намене у оквиру акваторије
Делови водног простора који ће се користити за
спортске активности и тренинг биће одређени посебним
условима Лучке капетаније Београд у складу са важећим
прописима.
Полигони за мотонаутичке и друге спортове на води
(мотонаутичке трке, џет – ски трке, скијашка такмичења и
друге манифестације на води) одређују се у рукавцу реке
Дунав (између десне обале и Великог ратног острва) и Гроцка, река Дунав, km 1.131 до km 1.133.
Тоспашин канал, река Дунав km 1.131 до km 1.133, десна
обала су локације погодне за тренинг мотонаутичких спортова.
На обалном рубу, наспрам локација одређених за полигон мононаутичких и спортова на води у дужини од најмање 200 m, забрањује се постављање пловећих постројења.
Локација у рукавцу реке Дунав, између десне обале и Великог ратног острва испуњава све међународне критеријуме за
одржавање такмичења и манифестација на води па су са њом
сагласни Наутички савез Југославије – СЦГ, Скијашки савез
СЦГ и Џет савез Србије. Наменско коришћење те локације налаже уклањање свих пловећих постројења од обалног руба у
дужини од најмање 200 m наспрам хотела „Југославија”.
Купалишта и полигони за наутичке спортове у току сезоне морају бити прописно обележени.
Полигони за једриличарске и веслачке спортове се
одређују на реци Дунав, уз десну обалу од km 1.172+500 до
km 1.174. С обзиром на то да се дати полигони за једриличарска и веслачка такмичења налазе већим делом у међународном водном путу, за њихово коришћење је неопходно
строго придржавање чл. 33-35. Закона о пловидби и лукама
на унутрашњим водама.
Простор намењен за спорт, рекреацију и разоноду мора
бити одвојен од пловног пута.
10. Правила за постављање пловила
Правила за постављање објеката дефинисана су као:
– општа правила за постављање пловила,
– посебна правила постављања пловила.
Општа правила за постављање пловила се примењују и
важе за постављање свих типова ових објеката на обухваћеном подручју без обзира у којој се зони налазе.
Посебна правила за постављање пловила дата су за сваку зону посебно, важе заједно са општим правилима за постављање плутајућих објеката и табеларно су приказана у
каталошким листовима и у табели: Посебна правила за постављање пловила по зонама.
Делови обале који нису под режимом заштите или
функционалних ограничења, представљају места на којима
је за постављање пловила надлежна организациона јединица Градске управе.
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Делови обале који су под режимом заштите или ограничења, представљају места за која ће се дефинисати начин
коришћења, под посебним условима.
Општа правила
Ширина слободне зоне за постављање пловила на реци
Дунав износи 40 m од уреза воде на обали при ниском пловидбеном нивоу*, осим на десној обали Дунава од km 1.170 до
km 1.171 (km 0 реке Саве), односно продужетку линије десне
обале рукавца Дунава између обале и Малог ратног острва,
где се одређује се ширина слободне зоне од максимално 30 m.
На реци Сави ширина слободне зоне за постављање
пловила износи 30 m.
* Коте ниског пловидбеног нивоа дате су у следећој табели:
општина
Обреновац

река

стационажа

ЕN-NUN

Сава

63.71 km

70.34 mnm

Београд

Сава

0.00 km

70.10 mnm

Пазова

Дунав

1206.30 km

70.88 mnm

Београд

Дунав

1174.00 km

70.10 mnm

Гроцка

Дунав

1132.00 km

69.80 mnm

Забрањено је постављање плутајућих објеката 50 m узводно и низводно од свих подводних инсталација.
Дубине у акваторију марина или понтона треба да буду
обезбеђене на нивоу дубина у пловном путу и износе 3.5 m
испод ниског пловидбеног нивоа. У маринама нижег ранга
дубина може бити мања, одређује се на основу категорије
марине према важећим прописима и условима надлежних
институција.
На местима на којима су пројектоване и изведене степенице на изграђеној косој обали, као и 5 m узводно и низводно од степеништа, забрањује се постављање било каквих
објеката.
Планом одређено место за постављање плутајућег објекта мора бити удаљено:
– од рени бунара у пречнику 120 m,
– од цевастих бунара у пречнику 50 m,
– од водозахвата 800 m узводно и 50 m низводно, односно у зависности од услова надлежног јавног комуналног
предузећа,
– најмање од моста узводно и низводно 50 m,
– од градске плаже 500 m узводно и 200 m низводно,
– од обалних рампи узводно и низводно 50 m,
– од другог пловног објекта 10-15 m.
Према напред наведеној одлуци, на месту за постављање
плутајућег објекта мора да постоји довољно дубине при
сваком водостају, у складу са наутичко техничким условима
добијеним од Лучке капетаније Београд и водопривредним
условима. Све акваторије које се користе за сидрење и пристајање пловила морају бити обележене од стране Дирекције
за водне путеве, о трошку инвеститора или власника објекта који се користи за сидрење и пристајање пловила.
Обалски знаци морају бити видљиви у свим условима,
односно пловила својим постављањем не смеју угрожавати
њихову видљивост. За одржавање пловидбених знакова на
обали мора бити обезбеђен слободан приступ службених
пловила већ уређеној обали и степеништу на њој.
На местима где је изграђена регулациона грађевина или
обалоутврда, а где је предвиђено постављање плутајућих
објеката, потребно је проверити и санирати постојеће прикључке на инфрастуктуру.
Урадити техничку документацију за изградњу нових везова на деловима уређених обала и довођење потребних водова инфраструктуре по којој ће се, на основу сагласности
и уз надзор ЈВП „Београдводе”, вршити извођење грађевинских радова.
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Број 9 – 9

Није дозвољено постављање елемената за везивање,
било које врсте објеката и необезбеђених водова на делу
обалног простора предвиђеног за комуникацију.
На деловима неуређених градски обала, у чијем се залеђу налази линија одбране од великих вода (углавном
земљани насип), приступни пут до зоне за постављање плутајућих објеката, предвидети на местима постојећих рампи
за прелаз преко насипа.

Величина се дефинише као максимална површина коју
пловило заузима на води и максимална површина затвореног дела плутајућег објекта, као и максимална висина изнад
површине акваторије, односно максимални број затворених етажа изнад платоа понтона.
Положај пловила се дефинише осовинским растојањем
и растојањем између два суседна објекта.
Пложај и величина су дефинисани за сваки тип објекта
посебно.

Посебна правила
– Угоститељски објекат на води
Угоститељски објекат на води са групом основних и пратећих садржаја мора испоштовати следеће параметре:
Максимална површина коју угоститељски објекат може
заузимати на води је 450 m².
Објекат може бити висине максимално две етаже (макс.
6,0 m изнад површине воде), односно у циљу очувања визура може имати максимално једну затворену етажу изнад
платоа понтона. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру
корита пловног објекта) остварити једну етажу намење-

ну помоћним просторијама. Изузетно у зони ван пловног
пута, висина објекта може бити већа од 6 m, али са максимално две етаже (зоне бр. 5 и 6).
Минимално растојање угоститељског објекта од других пловила је 15 m. Минимални међусобни осовински размак је 45 m.
Дужина пловила – (паралелно са обалом) је А= макс. 30 m.
Изузетно, угоститељски објекат на води може бити максималне дужине до 70 m. У том случају, максимално је постављање једног пловила у зони уз закуп два места.
Оријентациони број објекта по зонама дат је на основу
минималног осовинског размака.
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– Пловила за потребе марине и спортског клуба на води
Пловила за потребе марине морају испоштовати следеће
параметре:
Максимална површина коју постављени плутајући
објекти у функцији марине заузима на води је сразмеран
површини места у зони и износи:
– за место величине 150-260 m х 30-40 m, површина
објекта је 15-20% површине акваторије,
– за место величине 75-150 m х 30-40 m, површина објекта је 25% површине акваторије,
– за место величине мање од 75 m х 30-40 m, површина
објекта је 30% површине акваторије.
Објекат може бити висине максимално две етаже (6,0 m
изнад површине воде), односно у циљу очувања визура може
имати максимално једну затворену етажу изнад платоа понтона. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру корита пловног објекта) остварити једну етажу намењену помоћним
просторијама.
Укупна површина марине са зоном за организовано
сидрење може захватати простор чије су максималне димензије:
– река Дунав 200 m дуж обале/40 m,
– река Сава 260 m дуж обале /30 m,
– рукавац Дунава поред Великог ратног острва 200 m
дуж обале /150 m.
Минимално међусобно растојање марина је 30 m. Oбзиром на велику разноликост облика и величина зона за
организовано сидрење није дефинисан осовински размак
између марина. Оријентациони број марина по зонама дат
је на основу максималних габарита марина. У зонама где је
предвиђена само једна марина, величина се одређује у односу на максималну дужину зоне.
Спортски клубови у оквиру зона марина и спортских
клубова, у свему морају испоштовати дефинисане параметре који се односе на марине.
– Пловила за потребе манифестација
За потребе спортских, културних, туристичких или
сличних манифестација, надлежна организациона јединица
Градске управе може издати решење којим се организатору
манифестације привремено одобрава постављање пловила
на месту одређеном решењем.
Одобрење за постављање објеката ове намене може се
издати под условом да се место на коме се захтева привремено постављање пловила не налази у зони забране.
Илустративно су дате локације на подручјима oпштина
које су заинтересоване за овај начин коришћења акваторије.
– Понтон
Максимална површина коју понтон заузима на води је
100 m². Изузетно она може бити и већа.
Минимална удаљеност између понтона и суседних низводних и узводних пловила не сме бити мања од 30 метара.
Крајња тачка у линији тих објеката према пловном путу не
сме прелазити крајњу тачку понтона.
С обзиром на перспективне планове за превоз путника,
за путничке понтоне предвиђене су следеће локације:
Река Сава лева обала:
– Ушће – Музеј савремене уметности: km 0+500
– Савски кеј – између Газеле и старог трамвајског моста:
km 2+000
– Обала у висини Бежанијског рукавца: 4+400
– Блок 70: km 5+950
– Блок 44: km 6+800
– Блок 45: km 8+000
– Бољевци: km 33+300
Река Сава десна обала:
– Бранков мост: km 1+000
– Савски кеј – између Газеле и старог трамвајског моста:
km 2+000

22. март 2013.

– Сајам: km 2+950
– Крај Чукаричког рукавца
– Ада Циганлија: km 5+450
– Остружница: km 16+500
– Умка: km 21+500
– Обреновац – Забрежје: km 41+700
Река Дунав десна обала
– Галеника: km 1177+000
– Земун: km 1172+850
– Нови Београд – хотел Југославија: km 1171+800
– Дорћол – СРЦ Милан Гале Мушкатировић: km 1169+950
– Ада Хуја: km 1065+400
– Винча: km 1144+000
– Гроцка: km 1137+000
Река Дунав лева обала
– Борча: km 1172+350
Понтони за потребе јавних предузећа, установа и институција чији је оснивач град Београд или Република Србија су:
Река Дунав – десна обала – ст. km. 1.169+000 –
1.170+0000, место С.Ц. „25 Мај” до платоа Кула „Небојша”,
дужине од 25 m, један пловни понтон,
Река Дунав – десна обала – ст. km. 1.171+500 – 1.173+500,
потез рукавац Дунава, дуж комплекса Хотела Југославија до
старе Капетаније Земун, два пловна пристана са дужином
обале од по 25.0 m,
Река Сава – десна обала – ст. km. 0+250 – 0+400, потез Савско пристаниште, дужина до 25 m, за један пловни понтон,
Река Сава – десна обала – ст. km. 2+750 – 3+250, потез
савски амфитеатар – Београдски сајам, дужина од 25.0 m, за
један пловни понтон,
Река Сава – лева обала – ст. km. 1+750 – 2+250, потез
„Старо сајмиште”, дужина од 25 m, за један пловни понтон,
Река Сава – лева обала – ст. km. 6+000 – 7+250, потез
новобеоградски блокови, дужина од 50.00 m, за два пловна
понтона.
Понтони се постављају на местима која су планом
одређена за њихово постављање, као и на деловима обале
на којима планом није забрањено постављање плутајућих
објеката.
11. Архитектонско и естетско обликовање
плутајућих објеката
Уколико се брод, који није у функцији пловидбе, користи као угоститељски објекат на води, треба га прилагодити
и уредити за потребе угоститељских садржаја. Препоручује
се бела боја као доминантна. По могућности задржати све
оригиналне елементе брода. Локација на којој се нарочито
препорчује постављање ове врсте објекта је део леве обале
Саве, од стационаже 0+000 до Бранковог моста.
При пројектовању и изградњи новог плутајућег објекта,
узети у обзир неке обликовне елементе у складу са изгледом
локације и окружењем на којима се предвиђа постављање и
који би требали да буду смерница за архитектонско и естетско обликовање:
Пловни угоститељски објекат на води који има елементе брода (бела боја као преовлађујућа, беле надстрешнице
и тенде као имитација једара, округли прозори, раван кровтераса и сл.) – на делу обале која има уређену обалоутврду
и шеталиште;
пловни угоститељски објекат у стилу колибе (дрвени
материјали, кровни покривач трска или дрвена шиндра,
ограда од дрвених елемената) – на деловима обале која није
уређена и где постоји изразито растиње у окружењу;
пловни објекти модерне архитектуре, са равним линијама и геометријским елементима (комбинација модерних материјала са стакленим површинама) – на деловима обале са
уређеном обалоутврдом, претежно новобеоградски блокови.
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Не примењивати материјале уобичајене у стамбеној изградњи (опека, цреп, класична столарија).
У односу на уређење обале уз коју се поставља плутајући
објекат, примењују се следећа правила:
уколико је са пешачке стазе могуће визуелно сагледавање водног простора и друге обале реке (нема високог дрвећа које заклања поглед) плутајући објекти архитектонски
треба да буду обликовани да омогуће визуелну комуникацију са обале на реку и на другу обалу реке. У том смислу
објекти треба да су доминантно транспарентни, са фасадама паралелним са обалом. Препорука је да само помоћни
простори (санитарни чвор, кухиња и магацини) буду од непровидног материјала.

Уколико се између пешачке стазе и воде налазе квалитетни засади високог дрвећа или друге физичке препреке,
које спречавају визуелно сагледавање водног простора и
друге обале реке могу се постављати и објекти који не морају да буду доминантно транспарентни својим изгледом.

12. Приступ објекту на води
Приступ објекту и начин везивања за обалу зависи од
типа обале. Према условима ЈВП Београдводе извршена је
следећа подела:
Уређене обале у ужем делу насеља са обалоутврдама и
кејским зидовима (насипима).
Неуређене обале у ужем делу насеља за које је планском и техничком документацијом планирана изградња и
уређење.
Неуређене обале са линијом одбране од великих вода
(одбрамбени насипи ван ужег дела градског ткива).
Неуређене обале – природно висок терен без одбрамбене линије за одбрану од великих вода.
Пројектовање, изградњу приступне стазе и инфраструктурних прикључака до објекта као и начин везивања за
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обалу и за пловила урадити у зависности од типа обале и
у складу са условима надлежне институције (Лучка капетанија Београд, ЈВП „Београдводе”). Неопходно је обезбедити
и њихову сагласност на пројектну документацију и надзор
над извођењем радова.
Неопходно је максимално коришћење постојећих везова
уз њихову санацију.
Пловило треба да буде привезано са обалом покретним
мостом односно приступном стазом, једном, а максимум
две, тако да не омета коришћење нижих платоа на обалоутврди и зону прилаза дуж обалоутврде.
Ширина приступне стазе која повезује пловило са обалом је мин. 1.5 m.
Прихватне сајле и сам улаз у објекат не смеју ометати
пешачки и бициклистички саобраћај по кеју и не смеју угрозити или изазвати оштећење обале.
Подна конструкција моста мора да буде од материјала
који не дозвољава проклизавање. Ограда приступног моста
треба да буде стабилна и безбедна, од чврстог материјала и
транспарентна.
У случају формирања више марина дуж обале предвидети једну рампу за опслуживање суседних марина са одговарајућом ширином водног прилаза.
Приликом обезбеђивања приступа плутајућем објекту
извршити валоризацију постојеће вегетације у приступној
зони, задржати и сачувати сва вредна стабла, у свему према
условима ЈКП „Зеленило – Београд”.
13. Услови за заштиту културних добара
Завод за заштиту споменика културе града Београда је
прописао мере заштите у односу на значај појединих локација са аспекта заштите културног наслеђа.
На широј територији града, који обухвата делове обала
и водног простора, налази се значајан број културних добара чији је степен заштите дат табеларно:
не дозвољава се

посебни и општи услови

1. Бело брдо
(археолошки локалитет)
2. Старо сајмиште
(споменик културе)

1. Београдска тврђава
(прост.култ.истор.целина)
2. Старо језгро Земуна
(прост.култ.истор.целина)

општи услови/
мере заштите
1. Топчидер
(прост.култ.истор.целина)
2. Косанчићев венац
(прост.култ.истор.целина)
3. Стари Београд
(прост.култ.истор.целина)
4. Београдски сајам
(предходна заштита)
Лева обала Саве и Десна
обала Дунава

Предметни простор обухвата делове просторно културно-историјских целина, целина под предходном заштитом,
као и делове обала појединачних споменика културе, објекте и комплексе са статусом предходне заштите који имају
просторни карактер.
Са аспекта заштите културног наслеђа његови најзначајнији и највреднији простори, део су зоне приобаља и обалоутврда. Тако Београдска тврђава и Косанчићев венац „силазе” до реке и постају њен интегрални део.
Опште мере заштите за постављање пловила:
– приступ броду-ресторану не сме да девастира обалу,
зелене површина и пешачке комуникације
– прилаз објекту на води мора бити крајње једоставан и
функционалан, без елемената архитектуре и не треба га акцентовати оградама, стубовима, порталима
– постављати искључиво пловила у једном нивоу, без спратне конструкције, у циљу очувања визура са реке и на реку
– у зони пловила морају бити усклађени по типу (бродови или сплавови) или по обради (боја, мотеријал ...)
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– могућа намена: кафеи, галерија, изнајмљивање чамаца,
понтон за туристичке бродове за разгледање града са реке
Београдска тврђава, Старо језгро Земуна и Бело брдо
Винча уз опште мере тј. услове имају и посебне и то:
Београдска тврђава
Део зоне од бастиона Св. Јакова низводно, тј. простор
око куле „Небојша”, сада функционише као мала марина,
коју је потребно уредити. На овом делу зоне је могуће лоцирати неколико бродова са различитим наменама који би
оплеменили простор и послужили и као кратко одмориште
уз већ постојећу бициклистичку и пешачку стазу, у свему
према условима/општим мерама заштите.
На преосталом делу обале до СЦ „25. мај” постављање
пловила је у погледу намене, положаја и карактеристика уз
посебне услов службе заштите.
Приликом реализације Плана места за постављање на
делу обале и водног простора на територији града Београда,
у предметној зони Београдске тврђаве, обавезна је сарадња
са Заводом за заштиту споменика културе града Београда.
Старо језгро Земуна
– На локацији код „Старог храста” преко пута Кеја ослобођења 37, као и локацији преко пута ресторана „Шаран”
код кеја ослобођења 8ц дозвољава се формирање платформи у функцији депоа за чамце и пратеће садржаје за потребе матичних спортских клубова.
– Локација у правцу ул. Ђуре Ђаковића је према РП Старог језгра Земуна планирана за марину.
– На делу Кеја од ул. Ђуре Ђаковића до ресторана „Венеција”, ауторском решењу инж. Драгутина Капуса, забрањено је постављати плутајуће објекте.
– На локацији испред „Старе капетаније”, Кеј ослобођења 8, (на месту постојећег стуба у води) и узводно од
ресторана „Шаран” ка „Радецском” дозвољава се постављање пловила на води према условима тј. према општим
мерама заштите.
– Приликом постављања пловила водити рачуна да се
не угрозе приступи и функционосање матичних спортских
клубова.
– Обавезно је испоштовати смернице за уређење приобалног дела, уграђене у Регулациони план Старог језгра Земуна.
Висина плутајућег објекта је једна етажа, због сагледавања друге обале!
Бело брдо – Винча
Уз изграђену обалоутврду дозвољава се постављање
понтона за туристичке бродове који довозе путнике за разгледање археолошког локалитета. Такође у функцији културног туризма могуће је поставити три ресторана на води
у зони бр. 88, с тим да ови пловни објекти имају првенствено угоститељску намену у оквиру које се могу појавити различите културне манифестације као узложбе, камерна позоришта, модне ревије и слично.
Приликом реализације Плана места за постављање плутајућих објеката на делу обале и водног простора на територији града Београда у предметној зони, обавезна је сарадња
са надлежним службама за заштиту споменика културе.
14. Услови за копнени саобраћај
Колски приступ локацијама за постављање плутајућих
објеката дозвољен је само са јавних саобраћајница, према
условима организационе јединице Градске управе надлежне
за послове саобраћаја.
Приступна саобраћајница мора бити одговарајућих димензија (минимални колски прилаз 4.5 m), како би могла да прихвати возила за одношење смећа и против пожарна возила.
Снабдевање робом и материјалом као и одвожење амбалаже и осталих чврстих отпадака, врши се са јавних саобраћајница и колско-пешачких стаза као и воденим путем.
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Паркирање возила за запослене и посетиоце могуће је
на постојећим јавним паркинг површинама, у непосредној
близини плутајућег објекта. До саме локације треба обезбедити пешачку стазу која заједно са приступом објекту мора
бити адекватно осветљена и обезбеђена. Омогућити несметано кретање хендикепираним лицима.
15. Услови за прикључење плутајућих објеката
на инфраструктурну мрежу
Водовод
Прикључак плутајућег објекта на водоводну мрежу извести у складу са условима ЈКП „Водовод и канализација”
са којом власник закључује уговор о коришћењу воде.
Канализација
Плутајући објекти се не смеју повезати на објекте градске канализације. Није дозвољено директно упуштање отпадних вода у водоток. Плутајући објекат мора да поседује
непропусни танк који мора да испуњава важеће санитарнотехничке услове. Танкове треба да празни за то овлашћена
ЈКП (са којом власник закључује уговор) и да односи на место које одреди надлежни санитарни орган.
Сплавови кућице за санитарно употребљене воде користе монтажне санитарне чворове са саморазградњом.
Електроенергетска мрежа
Планиране пловне објекте напајати са постојеће и планиране дистрибуривне мреже 10 kV. Напајање вршити из
планираних кабловских прикључних ормана смештених на
неплавном делу обале.
Постављањем пловила у зони надземних водова морају
се задовољити прописане сигурносне удаљености и сигурносне висине, према Правилнику о техничким нормативима за изградњу електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88).
За изградњу и постављање планираних објеката у близини
надземних водова потребно је израдити елаборат којим ће
се извршити провера прописаних растојања.
Манипулативни простор пловних објеката у приобалном појасу опремити инсталацијама јавног осветлења. Напајање јавног осветлења ће се вршити из постојеће електричне мреже јавног осветљења. Мрежу 1 kV јавног осветлења
извести подземно, у рову потребних димензија.
На местима где се очекују већа механичка напрезања тла и
тамо где може доћи до оштећења подземних водова, исте поставити у кабловску канализацију или кроз заштитне цеви.
Прикључак на електро мрежу извести у складу са условима „Електродистрибуције Београд” или друге надлежне организације са којом власник закључује уговор о коришћењу.
Евакуација отпада
За одлагање смећа потребно је обезбедити потребан број контејнера и поставити их уз завршни сегмент
приступне саобраћајнице испред обалоутврде.
Власник је дужан да закључи уговор са ЈКП „Градска
чистоћа” или другим надлежним комуналним предузећем
за одношење смећа.
16. Заштита природе
На делу обале и водног простора на територији Београда налази заштићено природно добро „Велико ратно
острво” које је заштићено као предео изузетних одлика решењем Скупштине града Београда од 11. априла 2005. године („Службени лист града Београда”, број 7/2005).
Мало ратно острво (Коњска ада), низводно крај Аде
Циганлије као и врбаци на десној обали Саве представљају
важне локације за зимовање малог корморана Phalacrocorax
pygmaeus, законом заштићена и глобално угрожене врсте.
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У току зиме на овим локацијама борави и до 3% укупне европске популације ове врсте. На овим локацијама није дозвољено постављање пловних објеката, као и у њиховој непосредној близини.
Приликом постављања пловила на свим планираним
локацијама у обалном делу неопходно је испоштовати следеће услове заштите природе и животне средине:
– изградњу пловила извести тако да позицијом, габаритима, материјалима, изгледом и начином коришћења уклопи у околни простор и намену, тј. не смеју се угрозити или
нарушити природне вредности и пејзажне одлике простора;
– при изградњи плутајућих објеката и прилаза, све вишкове земље, грађевинског материјала, као и евентуални отпад, по завршетку радова уклонити и депоновати на локацију и под условима које ће одредити надлежна општинска
комунална служба;
– у случају хаваријских оштећења и изливања моторних
уља и горива у току припреме локације и при изградњи, односно постављања пловних понтона и пратећих објеката,
оштећења се морају одмах санирати ради спречавања даље
деградације животне средине или пак депоновати под условима надлежне комуналне службе. Потпуна и што бржа санација локације у оваквим ситуацијама је обавезна;
– неопходно је спречити, односно онемогућити сваки
вид загађења воде и земљишта од стране пловних објеката;
– сва пловила која се постављају морају имати решен одвод отпадних и фекалних вода (пречишћавање, танкови) и
оне се ни у ком случају не смеју слободно испуштати у реку;
– комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлагати на начин који је прописала надлежна комунална служба;
– власник односно корисник плутајућег објекта је дужан
да спречи изливање штетних материја (уља, горива, детергената и сл.) у реку;
– власници односно корисници плутајућих објеката су
обавезни да након окончања свих радова на изградњи одржавају максимални ниво комуналне хигијене;
– у случају напуштања локације, власник је обавезан да
у року од седам дана уклони изграђени прилаз и плутајуће
објекте и локацију доведе у првобитно стање;
– на плутајуће објекте се не смеју постављати јаки рефлектори и ласери (ротирајући и фиксни ) усмерени у висину или
ка реци, како би се избегли негативни ефекти на миграторне
врсте птица. Осветљење треба поставити тако да испуни услове за безбедност прилаза људи и безбедност речне пловидбе и при томе избећи осветљавање шире околине објекта;
– власник, односно корисник пловила је дужан да спречи нагомилавање отпада донесеног реком и да га редовно
уклања;
– објекти морају да задовоље важеће законе и прописе
који третирају проблематику буке.
17. Заштита животне средине
Планирати изградњу водонепропусног платоа за манипулацију са отпадним материјама и материјалима пореклом
из уклоњених пловних објеката, са сабирним шахтом за прикупљање процедних вода, без могућности оцеђивања у реку.
18. Зелене повшине
Решењем о стављању под заштиту природног добра
„Велико ратно острво”, исто је поверено на управљање, односно старање ЈКП „Зеленило – Београд”. Такође се Одлуком о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреативних површина („Службени лист града Београда”, бр.
12/01, 15/01, 11/05, 23/05 и 29/07) одређене зелене јавне
површине дуж уређених обала река које уређује и одржава
ЈКП „Зеленило – Београд”.
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19. Мере заштите од пожара
Ради заштите од пожара плутајући објекти морају бити
реализовани према техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
Предвидети хидрантску мрежу у близини пловила
уколико је подручје покривено водоводном мрежом, са
удаљењем спољних хидраната максимум 80.0 m од објеката,
сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну и
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 30/91).
Предвидети приступне путеве за ватрогасни брод, односно обезбедити простор од мин. 15.0 m између плутајућих објеката и 20.0 m лево и десно од понтона за ватрогасни брод.
Планским решењем, које је усклађено са дописом Управе за заштиту спасавање у Београду, број 217-2/06, омогућена је брза и ефикасна интервенција ватрогасних возила и
ватрогасног брода.
20. Зоне за одлагање уклоњених пловила
Зоне које се препоручују за одлагање нерегистрованих,
неисправних и бесправно постављених пловних објеката су:
Десна обала реке Саве од km 18 до km 20,
Река Дунав, рукавац Тоспашин канал, km 1.153–1.161.
Водопривредно предузеће спроводи оперативно-техничке
послове уклањања, чувања, растављања и одлагања на комуналну депонију принудно уклоњених пловила, самостално
или преко организације овлашћене за обављање тих послова”.
Спровођење
Процедура за постављање пловила дефинисана је одлуком. У складу са тим власник пловила дужан је да за постављање пловила прибави услове и сагласности од свих надлежних институција.
Све акваторије које се користе за постављање пловила
морају бити обележене од стране овлашћене установе.
Сви грађевински радови на обали неопходни за постављање и функционисање пловила, пројектују се и изводе у
складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), на основу урбанистичких планова.
Овај план је урађен у складу са важећим детаљним, регулацоним и плановима детаљне регулације и преузете су
њиховe одредбе и планска решења.
У план су уграђене одредбе и планска решења из следећих урбанистичких планова:
– Генерални план Београда („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05);
– Измена и допуна ДУП-а уређења обала у Земуну (од
ресторана Шаран до хотела Југославија) („Службени лист
града Београда”, брoj 16/90);
– ДУП спортско-рекреативног центра Ада Циганлија
(„Службени лист града Београда”, брoj 25/80);
– ДУП савске обале („Службени лист града Београда”,
брoj 01/81);
– ПДР Старог језгра Земуна („Службени лист града Београда”, брoj 34/03);
– ПДР привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4 („Службени лист града Београда”, брoj 14/05);
– ПДР за саобраћајни потез унутрашњег магистралног
полупрстана од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста
– деоница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда
(„Службени лист града Београда”, брoj 30/07);
– ПДР за саобраћајницу северна тангента од саобраћајнице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута – М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9) („Службени лист града Београда”, брoj 5/07);
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– Одлука о одређивању урбанистичких планова који у
целини и деловима нису у супротности са законом о планирању и изградњи („Службени лист града Београда”, бр.
30/03, 23/04), којом се наведени план спроводи у целини.
Саставни део овог плана су:
Б. Табела: Посебна правила за постављање пловила по
зонама;
В. Графички прилози;
Г. Документација плана;
Д. Каталог места на којима је могуће постављање пловила са посебним правилима по зонама.

22. март 2013.

Даном ступања на снагу овог плана, ставља се ван снаге
План места за постављање пловила на делу обале и водног
простора града Београда (I фаза) („Службени лист града Београда”, бр. 10/11 и 52/11), у границама обухвата овог плана.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 35-119/12-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

22. март 2013.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и
члана 8. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09,
24/10 и 10/11) донела је

ПЛ А Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на јавним површинама градских општина врши се сагласно Одлуци о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду („Службени лист града Београда”,
бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) и Правилнику о
типу, величини, изгледу и другим условима за постављање
привремених објеката на јавним површинама у Београду
(„Службени лист града Београда”, брoj 62/12).
Овим планом утврђују се локације – места и услови
постављања привремених објеката, њихова врста, тип, величина и намена, на јавним површинама подручја градске
општине Чукарица.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација 1 – Баново брдо, Пожешка улица на углу са Зрмањском улицом, код зграде бр. 20а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 2 – Баново брдо, Пожешка улица на углу са
Улицом кнеза Вишеслава, ка згради бр. 31.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 3 – Баново брдо, Улица Козачинског на углу са
Пожешком улицом, ка згради Робне куће „Бетекс”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 4 – Баново брдо, Пожешка улица, наспрам ОШ
„Јосиф Панчић”, парк.
Објекат 1 – мањи монтажни објекат, посебно пројектован тип, у склопу пројекта уређивања парка, бруто површине 24 m², трговина-продаја цвећа.
Локација 5 – Баново брдо, Пожешка улица, код стајалишта ЈГС-а испред зграде бр. 53-55.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 6 – Баново брдо, Пожешка улица, код стајалишта ЈГС-а испред зграде бр. 97.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 7 – Баново брдо, Пожешка улица, код зграде
бр. 99.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 8 – Баново брдо, Пожешка улица, окретница
трамваја.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 9 – Баново брдо, Кировљева улица, код стајалишта ЈГС-а, испред зграде бр. 3.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
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Локација 10 – Баново брдо, Улица Стеве Тодоровића, код
Улице Жарка Вуковића Пуцара.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 6,50 m²,
трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 6,50 m²,
трговина.
Локација 11 – Баново брдо, Улица Љешка код зграде бр. 49.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 9 m², трговина.
Локација 12 – Баново брдо, Љешка улица, код зграде бр. 110.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 13 – Баново брдо, Улица Благоја Паровића, код
стајалишта ЈГС-а испред зграде бр. 19.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 6,00 m²,
трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 6,00 m²,
трговина.
Локација 14 – Баново брдо, Улица Благоја Паровића на
углу са Жарковачком улицом, код стајалишта ЈГС-а ка центру града.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,40 m²,
трговина.
Локација 15 – Баново брдо, Улица Благоја Паровића на
углу са Жарковачком улицом, код стајалишта ЈГС-а од центра града.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 9,50 m²,
трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,40 m²,
трговина.
Локација 16 – Баново брдо, Улица Благоја Паровића, код
стајалишта ЈГС-а од центра града и зграде бр. 154-156.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 17 – Баново брдо, Радничка улица, наспрам
зграде бр. 25.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 18 – Баново брдо, Радничка улица код стајалишта
ЈГС-а ка центру града, код зграде Лазаревачки друм бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 19 – Баново брдо, Радничка улица код стајалишта ЈГС-а од центра града, код улице Обалских радника .
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 20 – Баново брдо, Улица Стевана Ђурђевића
Трошаринца, између зграда бр.1 и бр. 3 .
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 21 – Баново брдо, Улица Стевана Ђурђевића
Трошаринца, код зграде бр. 2.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 22 – Жарково, Трговачка улица, код стајалишта ЈГС-а испред зграде бр. 1-3.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 23 – Жарково, Трговачка улица, код стајалишта ЈГС-а, испред зграде бр. 14.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
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Локација 24 – Жарково, Трговачка улица, од Улице
Илије Ђуричића ка Париповачком мосту, код стајалишта
ЈГС-а од центра града.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Објекат 3 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 25 – Жарково, Трговачка улица, код стајалишта ЈГС-а ка центру града и Улице солунских бораца.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 26 – Жарково, Трговачка улица код стајалишта
ЈГС-а ка центру града и Јабланичке улице.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 27 – Жарково, Репишка улица, испред зграде
бр. 58.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 28 – Жарково, Улица поручника Спасића и
Машара на углу са Водоводском улицом, код зграде бр. 28.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 29 – Жарково, Улица поручника Спасића и
Машара, код зграде бр. 16.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 30 – Жарково, Улица поручника Спасића и
Машара, код зграде бр. 92.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 31 – Жарково, Водоводска улица, код зграде
бр. 127.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 32 – Жарково, Улица Марине Величковић, код
зграде бр. 16.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 33 – Беле воде, Улица Мате Јерковића, код
стајалишта ЈГС-а, испред зграде бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 34 – Беле воде, окретница аутобуске линије бр. 51.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 35 – Жарково, Улица Милана Дединца на углу
са Улицом Вељка Петровића, код зграде бр. 2, тротоар.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 36 – Жарково, Космајска улица, код зграде бр. 56.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 37 – Жарково, Церски венац, плато окретнице
ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,40 m²,
трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,40 m²,
трговина.
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Локација 38 – Железник, Улица Лоле Рибара, непарна
страна, на углу са Улицом радних акција.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 39 – Железник, Улица радних акција, код зграде бр. 56.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 40 – Железник, Улица радних акција, код зграде бр. 63.
Објекат 1 – киоск, тип „Део – 87”, бруто површине 6,00 m²,
трговина.
Локација 41 – Железник, Авалска улица, код зграде бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „Део – 87”, бруто површине 6,00 m²,
трговина.
Локација 42 – Железник, Улица 8. марта, поред гараже
испред зграде бр. 4.
Објекат 1 – киоск, тип „Део – 87”, бруто површине 9,50 m²,
трговина
Локација 43 – Железник, Улица Даринке Радовић, код
стајалишта ЈГС-а, преко пута Поште.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Део – 87”, бруто површине 6,00 m²,
трговина.
Локација 44 – Рушањ, Улица ослобођења, код зграде бр.
65-67.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 45 – Сремчица, Београдска улица, на углу са
Улицом Саре Бернар, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „ Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 46 – Сремчица, Улица Жила Верна, десни угао
прилаза пијаци.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине до 9,50 m², трговина.
Локација 47 – Сремчица, Београдска улица, испред зграде бр. 87, код Горичке улице и стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 48 – Сремчица, Београдска улица, између парка и зграде бр. 157.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 49 – Сремчица, Београдска улица, десно од
зграде бр. 157.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Објекат 3 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 50 – Умка, Улица 13. октобра, на углу са Улицом Миленије Ивановић.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 51 – Умка, Улица Миленије Ивановић, код
зграде бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
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Локација 52 – Остружница, Савска улица, на углу са Карађорђевом улицом, код зграде бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 53 – Остружница, Карађорђева улица, код
зграде бр. 18.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 54 – Велика Моштаница, Улица 10. октобра,
испред зграде Поште.
Објекат 1 – Киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6,00 m², трговина.
Локација 55 – Ибарска магистрала, испред гробља „Орловача”, лево од другог улаза.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 56 – Ада, код Шећеране, станица ЈГС-а ка граду.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 57 – Савска магистрала, код „Фаст парка”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 58 – Баново брдо, Пожешка улица, код зграде
бр. 50.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 59 – Баново брдо, Пожешка улица, испред
зграде бр. 65.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 60 – Жарково, угао Улица Ратка Митровића и
Милована Челебића.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 61 – Баново брдо, Улица Боре Марковића бр. 21.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Објекат 2 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Локација 62 – Макиш, аутобуска окретница, код комбината „Макиш”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 5,00 m², трговина.
Овим планом утврђено је постављање 79 привремених
објеката на 62 локације општине Чукарица.
Ближе дефинисање места постављања, као и услова по
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења
плана, кроз елаборат микролокацијске разраде .
Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону
разраду места постављања (1:200 или 1:100) и приказ објекта који се поставља, на које је дата сагласност надлежних
јавних комуналних предузећа и субјекта који управља површином на којој се објекат поставља и чији се водови налазе на месту постављања, Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план спроводи Организациона јединица управе
градске општине Чукарица, надлежна за комуналне послове, доделом места постављања и издавањем одобрења за
постављање на основу овереног елабората микролокацијске
разраде.
Елаборат микролокацијске разраде припрема инвеститор, а оверавају Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове и Секретаријат за саобраћај.
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА Локација 1: 5.000
План ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 353-120/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и
члана 8. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09,
24/10 и 10/11) донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање привремених објеката на јавним површинама градских општина врши се сагласно Одлуци о условима и начину постављања привремених објеката на јавним
површинама у Београду („Службени лист града Београда”,
бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) и Правилнику о
типу, величини, изгледу и другим условима за постављање
привремених објеката на јавним површинама („Службени
лист града Београда”, брoj 62/12).
Овим планом утврђују се локације – места и услови постављања привремених објеката, њихова врста, тип, величина и намена, на јавним површинама подручја општине
Звездара.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Локација 1 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 83-83а.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²,
трговина.
Локација 2 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 95.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 3 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 154.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 4 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 111.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 5 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 174.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
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Локација 6 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 202.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²,
трговина.
Локација 7 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 147.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 8 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 228-230.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 9 – Булевар краља Александра, код раскрснице
са Тршћанском.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 10 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 244.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 11 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 189.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 12 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 193а.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 13 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 288.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 14 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 203-205.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 15 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 217.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 16 – Булевар краља Александра, код зграде бр.
298а.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 3 m²,
трговина.
Локација 17 – Булевар краља Александра, код Батутове
улице, испред зграде бр. 227.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 18 – Булевар краља Александра, код зграде бр.
231-233.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 19 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 306-308.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 20 – Булевар краља Александра, код зграде бр.
245-247.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 21 – Булевар краља Александра, код зграде бр.
265, ка Улици војводе Довезенског.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²
са припадајућом слободном површином од 3,8 m², трговина.
Локација 22 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 334.
Објекат 1 – киоск, тип „Булеварски”, бруто површине 6 m²,
трговина.
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Локација 23 – Улица Вјекослава Ковача, код почетне станице аутобуске линије бр. 309.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 7,2 m², трговина.
Локација 24 – Улица господара Вучића, окретница аутобуске линије 55, острво.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 25 – Улица господара Вучића, испред зграде бр. 243.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 8,5 m², трговина.
Локација 26 – Булевар краља Александра, код станице
трамвајских линија 5 и 7, ка Дескашевој улици.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 27 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 391-393, код станице трамвајских линија 5 и 7.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 28 – Улица краљице Марије, испред зграде бр.
127, код Челопечке улице.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 29 – Улица краљице Марије, испред парка „Ћирило и Методије”, код почетне станице аутобуских линија
27 и 32.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 7,2 m², трговина.
Локација 30 – Улица краљице Марије, код Рузвелтове
улице, ка парку „Ћирило и Методије”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 7,2 m², трговина.
Локација 31 – Рузвелтова улице, на делу између Улица
војводе Бране и Далматинске.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 32 – Улица Стјепана Митрова Љубише, на углу
са Рузвелтовом улицом, код зграде бр. 46.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 33 – Улица Станка Враза, испред зграде Зуботехничке школе, на углу са Улицом Марка Орешковића.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 34 – Северни булевар, на углу са Улицом Вељка
Дугошевића.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 35 – Прешевска улица, код улаза у зграду КБЦ
„Звездара”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 36 – Улица Димитрија Туцвића, лево од улаза у
комплекс Градске болнице.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 37 – Чингријина, код последње станице тролејбуских линија 28 и 40.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 38 – угао Улице Мис Ирбијеве и Улице Велизара Косановића, код зграде бр. 61.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 39 – Улица Војислава Илића, код станице ЈГС-а
испред „Вера” ка центру града.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
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Локација 40 – Улица Војислава Илића, код Устаничке
улице, станица ЈГС-а ка центру града.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 7,2 m², трговина.
Локација 41 – Устаничка улица, код зграде бр. 177 и
стајалишта ЈГС-а ка центру града.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 42 – Устаничка улица, плато код зграде бр. 194.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 43 – Устаничка улица, код зграде бр. 194 ка
раскрсници.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 44 – Устаничка улица, испред зграде бр. 197,
код почетне станице аутобуске линије 31.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 7,2 m², трговина.
Локација 45 – Устаничка улица код Благајске улице и
зграде бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 46 – Улица гусињска, код прилаза за „Рудо”.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 9,5 m², трговина.
Локација 47 – Устаничка улица, код зграде бр. 237, на почетној станици аутобуске линије 50.
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 48 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 518 (насеље Мали Мокри Луг).
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 49 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 532 (насеље Мали Мокри Луг).
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 50 – Булевар краља Александра, испред зграде бр.
525, код школе „Драгојло Дудић”. (насеље Мали Мокри Луг)
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 6 m², трговина.
Локација 51 – Улица миријевски венац, код зграде бр. 22,
у близини стајалишта ЈГС-а. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 52 – Улица миријевски венац, испред зграде
бр. 18-20, код стајалишта ЈГС-а. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 53 – Улица миријевски венац, испред зграде
бр. 14, код станице ЈГС-а. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина
Локација 54 – Петраркина улица на углу са Улицом миријевски венац, ка згради бр. 2. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 55 – Улица миријевски венац, код старе окретнице аутобуске линије бр. 46, на стајалишту ЈГС-а. (насеље
Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 6,8 m²,
трговина.
Локација 56 – Улица Бранка Чопића, испред зграде бр. 1.
(насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине до 9,5 m²,
трговина.
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Локација 57 – Улица Самјуела Бекета, код стајалишта
ЈГС-а испред пијаце. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 58 – Улица Косте Нађа, код Улице Самјуела Бекета и станице ЈГС-а ка центру града. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 59 – Улице Самјуела Бекета, код станице ЈГС-а
ка центру града, преко пута зграде бр. 24. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 60 – Улица Косте Нађа, код почетне станице
аутобуске линије бр. 27. (насеље Миријево)
Објекат 1 – киоск, тип „Део 87”, бруто површине 4,4 m²,
трговина.
Локација 61 – Улица браће Срнића, окретница тролејбуса, острво.
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 62 – Улица Живка Јовановића, плато код зграде месне заједнице. (насеље Велики Мокри Луг)
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине 4,5 m², трговина.
Локација 63 – Византијска улица, испред зграде бр. 57а,
код окретнице аутобуске линије бр. 308. (насеље Велики
Мокри Луг)
Објекат 1 – киоск, тип „Стари београдски”, бруто површине до 4,5 m², трговина.
Овим планом утврђено је постављање 63 привременa
објекта на 63 локацијe општине Звездара.
Ближе дефинисање места постављања, као и услова по
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења
плана, кроз елаборат разраде места постављања.
Елаборат разраде места постављања мора садржати ситуациону приказ места постављања (1:200 или 1:100), приказ привременог објекта који се поставља и приказ подземних водова на месту постављања, односно сагласности
надлежних јавних комуналних предузећа. За локацију бр.
30 потребно је прибавити сагласност Железница Србије.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план доставља се на спровођење организационој
јединици управе градске опшине Звездара надлежној за
комуналне послове, која издаје одобрење за постављање на
основу елабората разраде места постављања, који су оверили Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријат за саобраћај.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА Локација 1:5.000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном листу града Београда” и важи у периоду од пет
година.
Скупштина града Београда
Број 353-121/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. марта
2013. године, на основу члана 9. Одлуке о постављању тезги и
других покретних привремених објеката у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09,
24/10 и 10/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и донела је

ПЛ А Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У
БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА –
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање тезги и других покретних привремених
објеката на јавним површинама градских општина врши се
сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних
привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр.
31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).
Овим планом утврђују се локације – места на којима је
могуће постављање тезги и других покретних привремених
објеката, време коришћења тих места, трајање радног времена и типови објеката, њихова величина, намена и врста
робе, на јавним површинама подручја градске општине Палилула.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
– Конзерватори за сладолед и расхладне витрине уз малопродајне објекте
Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни
објекат, израђен од метала, димензија 70 х 140 х 75 cm, површине 0,98 m².
Расхладна витрина је типски, отворени покретни објекат, израђен од метала, димензија 70 х 70 х 200 cm, површине 0,49 m².
Локација 1 – Улица београдска, код код зграде Булевар
краља Александра бр. 63, уз киоск бр. 1. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 2 – Улица Илије Гарашанина испред зграде бр. 5,
уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 3 – Улица Илије Гарашанина испред зграде бр. 12,
уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика
културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 4 – Улица Илије Гарашанина, испред зграде
бр. 22а, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту
споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 5 – Улица Илије Гарашанина ка Београдској
улици, испред зграде бр. 26а, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 6 – Улица 27. марта, испред зграде бр. 36, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика
културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина

Број 9 – 23

Локација 7 – Улица 27. марта, испред зграде бр. 46-48.
Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 8 – Улица краљице Марије, код стајалишта
ЈГС-а, испред зграде Машинског факултета, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе
града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 9 – Улица Драгослава Поповића, код зграде бр. 15,
уз малопродајни објекат. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 10 – Улица краљице Марије, ка Рузвелтовој
улици, испред комплекса Машинског факултета, уз киоск.
Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 11 – Улица 27. марта, испред зграде бр. 3. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе
града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 12 – Улица Таковска, испред зграде бр. 50, ка
Улици Драже Павловића, уз киоск. Потребна је сагласност
Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 13 – Улица Цвијићева, на углу са Улицом Јаше
Продановића испред зграде бр. 50, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 14 – Улица Станоја Главаша, на углу са
Цвијићевом улицом код зграде бр. 84, уз киоск. Потребна
је сагласност Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 15 – Улица Старине Новака, ка Улици краљице
Марије, испред зграде „Инекса” и „Поштанске штедионице”, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 16 – Улица краљице Марије, на углу са Владетином улицом, ка згради бр. 7.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 17 – Улица Цвијићева, на делу од Улице Старине
Новака до тролејбуског стајалишта, ка парку, уз киоск бр. 2.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 18 – Улица Цвијићева, код зграде бр. 59, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика
културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
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Локација 19 – Улица Рузвелтова, испред зграде бр. 21,
АМС, уз киоск бр. 2.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 20 – Улица Рузвелтова, код стајалишта ЈГС-а,
преко пута Новог гробља, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 21 – Улица Љубе Дидића, код Цвијићеве улице,
испред зграде бр. 93.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 22 – Улица нова, на углу са Улицом Здравка Челара, ка хали Пионир, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 23 – Улица Мије Ковачевића, испред комплекса ауто куће „Застава”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 24 – Улица Мије Ковачевића, испред зграде бр.
11а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 25 – Булевар деспота Стефана, испред зграде
бр. 64, на углу колско пешачког прелаза, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
Објекат 1 – расхладна витрина
Локација 26 – Булевар деспота Стефана, испред зграде
бр. 68, „Ц маркет”, уз киоск. Потребна је сагласност Завода
за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 27 – Улица шајкашка код зграде бр. 15б, уз малопродајни објекат. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 28 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр.
70, ка стајалишту ЈГС-а, уз киоск бр. 1. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 29 – Булевар деспота Стефана, испред зграде
бр. 95, ка Цвијићевој улици, уз киоск. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 30 – Булевар деспота Стефана, испред зграде
бр. 107, на углу са Улицом Јована Авакумовића.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 31 – Улица Јована Авакумовића, испред зграде
бр. 1, ка углу са Улицом Ђуре Ђаковића, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 32 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 112.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
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Локација 33 – Булевар деспота Стефана, испред зграде
бр. 124, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 34 – Булевар деспота Стефана, испред зграде
бр. 204, код станице ЈГС-а.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 35 – Улица Маријане Грегоран, испред зграде
бр. 25, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 36 – Улица Маријане Грегоран, на делу између
зграде бр. 58 и 60, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 37 – Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 57,
ка Улици Стевана Христића, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 38 – Улица Стевана Дукића, ка Улици Патриса
Лумумбе, код зграде бр. 2, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 39 – Улица Маријане Грегоран, код зграде бр.
81 и стајалишта ЈГС-а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 40 – Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр.
1 и стајалишта ЈГС-а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 41 – Улица Салвадора Аљендеа, код зграде бр.
31, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 42 – Улица Вишњичка, ка Сланачком путу, код
зграде бр. 2, Роспи Ћуприја, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 43 – Вишњичка бања, Улица Слободана Јовановића, код пијаце, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 44 – Вишњичка бања, Улица Слободана Јовановића, код зграде бр. 2, и продавнице „Цмаркет”, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 45 – Улица ловачка, код зграде бр. 21, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 46 – Крњача, Улица Грге Андријановића, код
станице ЈГС-а и надвожњака Панчевачког моста, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 47 – Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр.
7 и стајалишта ЈГС-а, пре скретања за мега маркет „Метро”,
уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 48 – Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр.
39, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
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Локација 49 – Крњача, Зрењанински пут, код зграде бр.
66, на углу са Улицом други партизански блок, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 50 – Крњача – Котеж, Улица хрватска, код зграде бр. 10.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз мањи монтажни
објекат
Објекат 2 – расхладна витрина, уз мањи монтажни објекат
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск
Локација 51 – Крњача – Котеж, Улица Јована Исаиловића, код зграде бр. 29 и стајалишта ЈГС-а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 52 – Крњача – Котеж, угао Улице Славка Колара и Олге Јовичић, окретница.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз мањи киоск бр. 1
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2
Објекат 4 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2
Локација 53 – Улица Слободана Јовановића, код зграде
бр. 6, уз малопродајни објекат.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 54 – Крњача – Котеж, Улица Славка Колара,
код зграде бр. 1, испред пијаце, уз киоск бр. 2.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 55 – Крњача – Котеж, угао Улице Трајка Грковића и Улице др Драгише Мишовића, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 56 – Борча, Зрењанински пут, код зграде бр.
143 и стајалишта ЈГС-а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 57 – Борча, Зрењанински пут, код зграде бр.
157 и стајалишта ЈГС-а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 58 – Борча, Улица братства и јединства, код
зграде бр. 30, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 59 – Борча, Улица Саве Мркаља, код зграде бр.
2, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 60 – Борча, Улица Марка Миљанова, код зграде
бр. 29, на углу са Улицом Михајла Шолохова, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 61 – Борча, Улица Беле Бартока, на углу са Улицом братства и јединства, код стајалишта ЈГС-а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 62 – Падинска скела, Зрењанински пут, код
стајалишта ЈГС-а, преко пута зграде Дирекције ПКБ-а, уз
киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 63 – Падинска скела, Улица товилиште, код
зграде бр. 6, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
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Локација 64 – Падинска скела, Улица падинска скела,
код зграде бр. 109, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 65 – Падинска скела, Улица падинска скела,
код зграде бр. 46, окретница аутобуса бр. 101, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 66 – Овча, Улица Михајла Еминескуа, код зграде бр. 50а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 67 – Крњача – Котеж, Улица Бошка Бухе, код
зграде бр. 1, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 68 – Борча, Улица Милана Топлице код зграде
бр. 2, на углу са Ужичком улицом, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 69 – Борча – Сиви дом, Улица 202. нова, код
зграде бр. 4а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 70 – Падинска скела, Улица падинска скела,
код зграде бр. 73, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 71 – Јабучки рит, плато испред ПКБ-овог ресторана „Младост”, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 72 – Глогоњски рит, Улица глогоњски рит, код
зграде бр. 10а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 73 – Глогоњски рит, Улица глогоњски рит, код
бр. 55, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 74 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр.
135а, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 75 – Котеж, Улица Драгише Мишовића, код
зграде бр. 7, уз киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед
Објекат 2 – расхладна витрина
– Тезге за продају робе на мало
Тезга за продају робе на мало је отворени покретни
објекат израђен од метала, дим. 100 x 180 x 230 cm, површине 1,80 m², користи се током целе године у радном времену
од 8 до 20 часова и уклања по истеку радног времена.
Локација 1 – Булевар деспота Стефана, код зграде бр. 70
у близини стајалишта ЈГС, код биоскопа „Дрина”. Потребна
је сагласност Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
Објекат 1 – самостална типска тезга
Локација 2 – Зрењанински пут, код зграде бр. 26, на углу
са ул. Грге Андријановића.
Објекат 1 – самостална типска тезга
Локација 3 – Богословија – окретница трамваја.
Објекат 1 до 3 – самостална типска тезга
Локација 4 – Гробље „Лешће”, окретница аутобуса.
Објекат 1 до 2 – самостална типска тезга
Локација 5 – Гробље „Лешће”, код нове капије.
Објекат 1 до 2 – самостална типска тезга
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Локација 6 – Улица Рузвелтова, код зграде бр. 61 и стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – самостална типска тезга
Локација 7 – Улица 27. марта, код зграде бр. 15. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
Објекат 1 – самостална типска тезга
– Конзерватори за сладолед
Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни
објекат, израђен од метала, димензија 70 х 140 х 75 cm, површине 0,98 m².
Локација 1 – Парк „Ташмајдан”, велики, у близини дечијег игралишта, главна стаза. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 2 – Парк „Ташмајдан”, мали, код забавног парка, пешачка стаза. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 3 – Булевар деспота Стефана код зграде бр. 6870, бетонски плато, поред цвећаре ПКБ-а. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 4 – Булевар краља Александра код зграде бр.
63, на углу са Београдском улицом према Ташмајданском
парку. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика
културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 5 – Улица Илије Гарашанина код зграде бр. 9.
Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 6 – Улица Јаше Продановића код зграде бр. 16,
на углу са Цвијићевом улицом. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 7 – Улица Цвијићева код зграде бр. 3. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града
Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 8 – Улица Цвијићева код зграде бр. 59а. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе
града Београда.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 9 – Улица Ђуре Ђаковића, испод Панчевачког
моста, окретница „БУС”-а.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 10 – Улица Маријане Грегоран код зграде бр. 50.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 11 – Улица Маријане Грегоран код зграде бр. 68а.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 12 – Улица Стевана Дукића код зграде бр. 17.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 13 – Улица Патриса Лумумбе на углу са
Триглавском улицом.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 14 – Улица Патриса Лумумбе код зграде бр. 39.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 15 – Улица Пере Ћетковића код зграде бр. 10.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 16 – Улица Пере Ћетковића код зграде бр. 11.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 17 – Улица Салвадора Аљендеа код зграде бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
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Локација 18 – Улица Салвадора Аљендеа код зграде бр. 17.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 19 – Вишњичка улица код зграде бр. 2д, Сланачки пут.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 20 – угао ул. Братства и јединства и ул. Ранка
Миљића код зграде бр. 1, Борча.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 21 – Улица Михајла Шолохова код зграде бр.
38, Борча.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 22 – Улица Ивана Милутиновића код зграде
бр. 14а, Борча.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 23 – Улица Ивана Милутиновића код зграде
бр. 61а, Борча.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 24 – Улица преливачка код зграде бр. 85, Борча.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 25 – Улица падинска скела, окретница аутобуса
бр. 101, Падинска скела.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 26 – Богословија – окретница трамваја.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 27 – Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 57.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 28 – Улица Маријане Грегоран, код зграде бр. 81.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 29 – угао Улице Пане Ђукића и Улице Патриса
Лумумбе, код зграде бр. 48.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
– Апарати за кокице
Апарат за кокице је типски, отворени покретни објекат,
димензија 80 x 120 x 160 cm.
Израђен је од метала и стакла. Површина објекта износи
0,96 m².
Локација 1 – Парк „Ташмајдан”, велики, у близини дечијег игралишта, главна стаза. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 и 2 – Апарат за кокице.
Локација 2 – Парк „Ташмајдан”, мали, главна пешачка
стаза испод дечијег игралишта. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 3 – Улица Маријане Грегоран код зграде бр. 62,
парк, главна пешачка стаза код биоскопа „Славица”.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 4 – Улица Салвадора Аљендеа код зграде бр.
15в, окретница аутобуса бр. 16 и 23.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
Локација 5 – Булевар деспота Стефана код зграде бр. 70.
Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – Апарат за кокице.
– Ротациони сталак за продају штампе
Ротациони сталак за продају штампе је отворени лако
покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, висине
180 cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1,0 m², користи током целе године у радном времену од 8 до 20 часова и уклања по истеку радног времена.
Локација 1 – Улица Добре Митровића, наспрам улаза у
Палилулску пијацу. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе
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Локација 2 – Булевар деспота Стефана код зграде бр. 6870, бетонски плато, поред цвећаре ПКБ-а. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе
– Сандуци за чишћење обуће
Сандук за чишћење обуће је типски, отворени и лако
покретни објекат, димензија 80 x 30 x 30 cm. Израђен је од
дрвета. Неопходна површина за функционисање износи
1,00 m².
Локација 1 – Булевар деспота Стефана код зграде бр. 70, бетонски плато, у близини стајалишта ЈГС-а. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – сандук за чишћење обуће.
– Уређај за кестен и кукуруз
Уређај за кестен и кукуруз је отворени лако покретни
објекат, израђен од метала и стакла, димензија 60 x 120 x
200 cm, површине 0,72 m². Поставља га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном
површином од 1,0 m², користи током целе године у радном
времену од 8 до 24 часа и уклања по истеку радног времена.
Локација 1 – Богословија – окретница трамваја.
Објекат 1 – уређај за кестен и кукуруз.
– Тезга – колица за продају прехрамбених производа
Тезга – колица за продају прехрамбених производа је
отворени лако покретни објекат, израђен од метала, димензија 80 x 120 x 90 cm и површине 0,96 m², са припадајућом
слободном површином од 1,0 m². Поставља га корисник
непосредно као самостални објекат, користи током целе године у радном времену од 8 до 24 часа и уклања по истеку
радног времена.
Локација 1 – Булевар краља Александра, код Правног
факултета. Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – тезга – колица за продају прехрамбених производа.
Локација 2 – Булевар краља Александра, испред зграде
бр. 17, код пословнице ЈАТ-а. Потребна је сагласност Завода
за заштиту споменика културе града Београда.
Објекат 1 – тезга – колица за продају прехрамбених производа
Овим планом утврђено је постављање укупно 221
покретног привременог објекта, и то:
– конзерватори за сладолед уз малопродајне објекте – 84,
– расхладне витрине уз малопродајне објекте – 85,
– тезге за продају робе на мало – 11,
– конзерватори за сладолед – 29,
– апарати за кокице – 6,
– ротациони сталак за продају штампе – 2,
– сандуци за чишћење обуће – 1,
– уређај за кестен и кукуруз – 1,
– тезга – колица за продају прехрамбених производа – 2.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план сходно чл. 13. и 14. Одлуке о постављању
тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09,
24/10 и 10/11) спроводи градска општина Палилула.
Одобрење за постављање покретног објекта, односно
коришћење места утврђеног овим планом, издаје организациона јединица градске општине Палилула надлежна за
комуналне послове, и оно садржи ситуациону разраду места постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта техничким
описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, рекламни проспект), на који је дата сагласност од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријата
за саобраћај.

Број 9 – 27

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА Локација 1:5.000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две
године.
Скупштина града Београда
Број 353-122/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАЖЕВАЦ”, ДРАЖЕВАЦ, ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Дражевац”, Дражевац, Обреновац:
– Милица Јовановић,
– Јасмина Ђурђевић, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-31/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр.
72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, СУРЧИН
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „22. октобар”, Сурчин, Београд, ул. Маршала
Тита број 8:
– Слађана Поповић,
– Татјана Чубрило-Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-33/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 9 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

22. март 2013.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА ЛАЗИЋ”, ВЛАШКА, МЛАДЕНОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бора Лазић”, Влашка, Младеновац, Зоран Јоцић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Филип Филиповић”, Београд, ул. Булевар ослобођења број 317, Драган Вешковац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-41/13-С, 22. марта 2013. године

Скупштина града Београда
Број 118-35/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Краљ Петар II Карађорђевић”, Београд, ул.
Марулићева број 8, Јелена Ћук.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, ул. Добановачка број 72:
– Владимир Пантић,
– Мила Вукадиновић,
– Зоран Ђурић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-43/13-С, 22. марта 2013. године

Скупштина града Београда
Број 118-37/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БИСА СИМИЋ”, ВЕЛИКА КРСНА, МЛАДЕНОВАЦ
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Биса Симић”, Велика Крсна, Младеновац, ул.
Централа број 13, Споменка Влајић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-39/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”, ЗЕМУН
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић Пинки”, Батајница, Земун, ул. Пуковника Миленка Павловића број 7а, Дмитар
Шкрбић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-45/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

22. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 9 – 29

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, БЕОГРАД

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јосиф Панчић”, Београд, ул. Пожешка број 52:
– Слободан Микелић,
– Татјана Аранђеловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-47/13-С, 22. марта 2013. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар”, Бегаљица, Гроцка, Весна
Стојановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-53/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, ОБРЕНОВАЦ

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај”, Обреновац, ул. Цара
Лазара број 2, Миломира Јеринић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-49/13-С, 22. марта 2013. године

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Гроцка, ул. Јована Јовановића
Змаја број 1:
– Душица Николић,
– Милован Зубковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-55/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, ОБРЕНОВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Посавски партизани”, Обреновац, ул. Светог
Саве број 2, на лични захтев, Анкица Марковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-51/13-С, 22. марта 2013. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Михајло Пупин”, Земун, ул. Емилије Јакшић
број 31а, Милан Митровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-57/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Број 9 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

22. март 2013.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”, НОВИ БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, ул. 2.
октобра број 8, Мирослав Радоњић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-59/13-С, 22. марта 2013. године

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Ђуро Стругар”, Нови Београд, ул. Милутина
Миланковића број 148, на лични захтев, Дејана Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-65/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, БЕОГРАД

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ МЛАДЕНОВАЦ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Змај Јова Јовановић”, Београд, ул. Мештровићева број 19, на лични захтев Вера Цвијановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-61/13-С, 22. марта 2013. године

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Техничке школе Младеновац, ул. Вука Караџића број 75:
– Миланка Ковачевић,
– Иван Јанковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-67/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ДРУГЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Душан Дугалић”, Београд, ул. Ђердапска број
19, Весна Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-63/13-С, 22. марта 2013. године

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Друге економске школе, Београд, ул. Господара Вучића број 50:
– Ружица Сарић,
– Слободан Маринковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-69/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

22. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 9 – 31

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Станислав Бинички”, Београд, ул. Сењачка
број 31:
– Ана Стојковић,
– Весна Бановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-71/13-С, 22. марта 2013. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД

Председник
Александар Антић, с. р.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Гимназије „Свети Сава”, Београд, ул. Ресавска број 58, Александар Бошковић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-77/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ДР ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд, ул. Кондина
број 6, Јасмина Латинић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-73/13-С, 22. марта 2013. године

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. став 3. Закона о
основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПЕТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Пете београдске гиманзије, Београд, ул. Илије Гарашанина
број 24:
– Илија Мировић,
– Мирослав Тодоровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-75/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Јосип Славенски”, Београд, ул. Радослава
Грујића број 2а, Славица Петровић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-79/13-С, 22. марта 2013. године

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Јосип Славенски”, Београд, ул. Радослава
Грујића број 2а, на лични захтев, Александар Михајловић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-81/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Број 9 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

22. март 2013.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ,
НОВИ БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Политехнике – школе за нове технологије, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића број 152а:
– Предраг Дробњак,
– Фадил Манић,
– Гордана Вучићевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-82/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАЖЕВАЦ”, ДРАЖЕВАЦ, ОБРЕНОВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Дражевац”, Дражевац, Обреновац:
– Радина Станчић, наставник разредне наставе,
– Нада Николић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-32/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА ЛАЗИЋ”, ВЛАШКА, МЛАДЕНОВАЦ
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бора Лазић”, Влашка, Младеновац, Александар Радојковић, службеник полиције.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-36/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉ ПЕТАР II КАРАЂОРЂЕВИЋ”,
БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Краљ Петар II Карађорђевић”, Београд, ул. Марулићева
број 8, Вера Живановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-38/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „22. ОКТОБАР”, СУРЧИН
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „22. октобар”, Сурчин, Београд, ул. Маршала Тита број 8:
– Јулијана Кинкела, наставник физике,
– Босиљка Милинковић, наставник историје.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-34/13-С, 22. марта 2013. године

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БИСА СИМИЋ”, ВЕЛИКА КРСНА,
МЛАДЕНОВАЦ
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Биса Симић”, Велика Крсна, Младеновац, ул. Централа
број 13, Владислав Давидовић, економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-40/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

22. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 9 – 33

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ФИЛИП ФИЛИПОВИЋ”, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, БЕОГРАД
1. Именују се за члана Школског одбора Основне школе
„Јосиф Панчић”, Београд, ул. Пожешка број 52:
– Радмила Мијатовић, професор српског језика,
– Драшко Топаловић, ветеринар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-48/13-С, 22. марта 2013. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Филип Филиповић”, Београд, ул. Булевар ослобођења број
317, Петар Спалевић, доктор техничких наука.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-42/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
1. Именују се за члана Школског одбора Основне школе
„Горња Варош”, Земун, ул. Добановачка број 72:
– Марко Столица,
– Драган Јаковљевић,
– Наташа Мочић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-44/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”, ОБРЕНОВАЦ
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Јовановић Змај”, Обреновац, ул. Цара Лазара број 2,
Милена Тошић-Ристић, професор разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-50/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”,
ЗЕМУН

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПОСАВСКИ ПАРТИЗАНИ”, ОБРЕНОВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бошко Палковљевић Пинки”, Батајница, Земун, ул. Пуковника Миленка Павловића број 7а, Бошко Радовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-46/13-С, 22. марта 2013. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Посавски партизани”, Обреновац, ул. Светог Саве број 2,
Владан Васиљевић, професор физичке културе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-52/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Број 9 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

22. март 2013.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Иво Лола Рибар”, Бегаљица, Гроцка, Сања Ђорђевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-54/13-С, 22. марта 2013. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, ул. 2. октобра број 8,
Марија Шаровић, професор разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-60/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, ГРОЦКА
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе
„Никола Тесла”, Гроцка, ул. Јована Јовановића Змаја број 1:
– Милован Зубковић,
– Небојша Зубац.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-56/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЗМАЈ ЈОВА ЈОВАНОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Змај Јова Јовановић”, Београд, ул. Мештровићева број 19,
Данијела Паројчић, економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-62/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН”, ЗЕМУН

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШАН ДУГАЛИЋ”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Михајло Пупин”, Земун, ул. Емилије Јакшић број 31а, Божа
Пуача, хотелијер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-58/13-С, 22. марта 2013. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Душан Дугалић”, Београд, ул. Ђердапска број 19, Дијана Грбовић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-64/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

22. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 9 – 35

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРО СТРУГАР”, НОВИ БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ”, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Музичке
школе „Станислав Бинички”, Београд, ул. Сењачка број 31:
– Гордана Малетић, дипл. музичар, виолиниста,
– Бранка Симић, дипл. филолог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-72/13-С, 22. марта 2013. године

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Ђуро Стругар”, Нови Београд, ул. Милутина Миланковића
број 148, Александра Крсмановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-66/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ МЛАДЕНОВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Техничке
школе Младеновац, ул. Вука Караџића број 75:
– Александра Тодоровић, економски техничар,
– Срђан Миљковић, електроинсталатер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-68/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „Др ВОЈИСЛАВ ВУЧКОВИЋ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе „Др Војислав Вучковић”, Београд, ул. Кондина број 6,
Љиљана Марковић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-74/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ДРУГЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Друге економске школе, Београд, ул. Господара Вучића број 50:
– Радомир Лазаревић, адвокат,
– Славица Вујић, професор разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-70/13-С, 22. марта 2013. године

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПЕТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
1. Именују се за чланове Школског одбора Пете београдске гимназије, Београд, ул. Илије Гарашанина број 24:
– Слободан Кањевац, дипл. хемичар,
– Рајко Димитријевић, професор Београдског универзитета.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-76/13-С, 22. марта 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Председник
Александар Антић, с. р.

Број 9 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

22. март 2013.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-80/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ „СВЕТИ САВА”, БЕОГРАД
1. Именује се за чланове Школског одбора Гимназије
„Свети Сава”, Београд, ул. Ресавска број 58, Наташа Стојановић, педагог.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-78/13-С, 22. марта 2013. године

Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

Председник
Александар Антић, с. р.

О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ПОЛИТЕХНИКЕ – ШКОЛЕ ЗА НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ,
НОВИ БЕОГРАД

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. марта 2013. године, на основу чл. 54. и 55. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

1. Именују се за чланове Школског одбора Политехнике
– школе за нове технологије, Нови Београд, Булевар Зорана
Ђинђића број 152а:
– Јован Марковић, наставник машинске групе предмета,
– Гордана Коштан,
– Снежана Ђермановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”, БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Музичке школе
„Јосип Славенски”, Београд, ул. Радослава Грујића број 2а,
Александра Хаџи-Ђорђевић, дипл. музиколог.

Скупштина града Београда
Број 112-83/13-С, 22. марта 2013. године
Председник
Александар Антић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ГРОЦКА
Општинско веће градске општине Гроцка на седници одржаној 15. марта 2013. године на основу члана 60. Закона о
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 64. Статута градске општине Гроцка („Службени лист
града Београда”, бр. 42/08, 17/10 и 59/11) и члана 5. Пословника о раду Општинског већа општине Гроцка број: 110-4 од
1. јула 2010. године, поступајући по захтеву ЈП „Гроцка” Гроцка за добијање сагласности на нови Ценовник услуга за 2013.
годину донело је следеће

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ГРОЦКА” НА ОДЛУКУ О ПОВЕЋАЊУ
ЦЕНА ПОГРЕБНИХ РАДОВА СА ЦЕНОВНИКОМ И ОДЛУКУ О СМАЊЕЊУ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ УСЛУГА СА ЦЕНОВНИКОМ
1. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП „Гроцка” број: 435/4 од 21. фебруара 2013. године о повећању цене
погребних радова са Ценовником погребних радова број: 435/8 од 21. фебруара 2013. године a исте ће се примењивати од
1. априла 2013. године.
2. Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП „Гроцка” број: 435/3 од 21. фебруара 2013. године о смањењу цене
погребних услуга са Ценовником погребних услуга број: 435/6 од 21. фебруара 2013. године a исте ће се примењивати од
1. априла 2013. године.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а са одлуком и ценовником на које се даје сагласност, објавиће се у
„Службеном листу града Београда”.
Општинско веће градске општине Гроцка
Број 023-14/2013-1, 15. марта 2013. године
Председник
Зоран Марков, с. р.

22. март 2013.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 9 – 37

Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке, на седници одржаној 21. фебруара 2013. године, разматрајући предлог за
повећање цена погребних радова за 4%, на основу члана 28.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, број 88/2011), члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 31. Статута
ЈКП Гроцка бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011. године донео је

Управни одбор ЈКП „Гроцка” из Гроцке, на седници
одржаној 21. фебруара 2013. године, разматрајући предлог за смањење цене погребних услуга који се односи на
коришћење сале на гробљу, на основу члана 28. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011), члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 31. Статута ЈКП
Гроцка бр. 2664/3-1 од 7. новембра 2011. године донео је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ПОВЕЋАЊУ ЦЕНА ПОГРЕБНИХ РАДОВА

О СМАЊЕЊУ ЦЕНЕ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

1. Повећава се цена погребних радова тако да гласи:
Цена са ПДВ-ом
Израда опсега за једну особу
24.804,00
Израда опсега за две особе
31.021,00
Израда опсега за три особе
37.227,00
Израда опсега за три особе (са преградама)
43.434,00
Израда опсега за четири особе
49.608,00
Израда опсега за четири особе (са преградама) 55.780,00
Израда гробнице са алкама (шест особа)
198.432,00
Израда појединачне гредице
1.965,00
Израда бетонске стазе по 1 m²
1.361,00
Израда гробнице за три особе
137.800,00
Лупање старог опсега – стаза и одвоз шута
3.852,00
Надокнада уређење два гробна места (Болеч) 15.142,00
2. Повећање цена врши се у износу од 4% у складу са
растом цена на мало.
3. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
4. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. априла 2013. године.
5. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Ставља се ван снаге став I aлинеја 18. Одлукe о повећању цена погребних услуга број 2705/5 од 4. децембра
2012. године Управног одбора ЈКП „Гроцка”, као и став I алинеја 5. Решења Општинског већа ГО Гроцка бр. 023-22/2012-1
од 27. децембра 2012. године, тако да уместо цене коришћења
сале, која је наведеном одлуком и решењем износила 8.000,00
динара, исти износ се мења и гласи 6.240,00 динара.
2. Ставља се ван снаге став 18. Ценовника погребних услуга бр. 2706/4 од 4. децембра 2012. године Управног одбора
ЈКП „Гроцка”, као и став I алинеја 5. Решења Општинског
већа ГО Гроцка бр. 023-22/2012-1 од 27. децембра 2012. године, тако да уместо цене коришћења сале, која је наведеним ценовником и решењем износила 8.000,00 динара, исти
износ се мења и гласи 6.240,00 динара.
3. Смањење цене врши се у износу од 28.2%.
4. Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
5. Ова одлука ступа на снагу даном давања сагласности
од стране Општинског већа градске општине Гроцка, и иста
ће се примењивати од 1. априла 2013. године.
6. По добијању сагласности од оснивача, одлуку са ценовником објавити у „Службеном листу града Београда”.
Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 435/3, 21. фебруара 2013. године

Управни одбор ЈКП „Гроцка” – Гроцка
Број 435/4, 21. фебруара 2013. године

Председник
Добрица Живковић, с. р.

Председник
Добрица Живковић, с. р.

ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ УСЛУГА
Назив услуге

ЦЕНОВНИК
ПОГРЕБНИХ РАДОВА
Опис

Цена са ПДВ-ом

Коришћење сале

Цена са ПДВ-ом

Израда опсега за једну особу

24.804,00

Израда опсега за две особе

31.021,00

Израда опсега за три особе

37.227,00

Израда опсега за три особе (са преградама)

43.434,00

Израда опсега за четири особе

49.608,00

Израда опсега за четири особе (са преградама)

55.780,00

Израза опсега са алкама (шест особа)

198.432,00

Израда појединачне гредице

1.965,00

Израда бетонске стазе по 1 m²

1.361,00

Израда гробнице за тро особе

137.800,00

Лупање старог опсега – стаза одвоз шута

3.852,00

Надокнада уређење два гробна места (Болеч)

15.142,00

6.240,00

Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 435/6, 21. фебруара 2013. године
Председник
Добрица Живковић, с. р.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да су се у Одлуци о Градској управи града Београда (пречишћен текст) која је објављена у „Службеном листу града
Београда”, број 8 од 22. марта 2013. године, поткрале грешке, па се даје

ИСПРА ВК А
Јавно комунално предузеће „Гроцка”
Број 435/8, 21. фебруара 2013. године
Председник
Добрица Живковић, с. р.

ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
(пречишћен текст)
У члану 57, у ставу 1, уместо речи: „подношење захтева
за покретање порескопрекршајног поступка, утврђивање,
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контролу и наплату изворних јавних прихода; вођење порескопрекршајног поступка;” треба да стоје речи: „подношење захтева за покретање порескопрекршајног поступка;
процену тржишне вредности непокретности, на основу
овлашћења прописаних чланом 29. Закона о јавној својини,
за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини града Београда, процену тржишне вредности
непокретности у поступцима принудне наплате пореског
дуга, процену непокретности које су у својини града Београда”.
У истом члану, у ставу 3, уместо речи: „као и подношење
захтева за покретање порескопрекршајног поступка,” треба
да стоје речи: „подношење захтева за покретање порескоп-

22. март 2013.

рекршајног поступка, послови процене тржишне вредности
непокретности, на основу овлашћења прописаних чланом
29. Закона о јавној својини, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини града Београда, послови процене тржишне вредности непокретности у
поступцима принудне наплате пореског дуга, као и послови
процене непокретности које су у својини града Београда,”
У члану 139. уместо речи: „у складу са чланом 44. одлуке.” треба да стоје речи: „у складу са чланом 44. Одлуке.”
У члану 151. уместо речи: „у складу са чланом 44. одлуке.” треба да стоје речи: „у складу са чланом 44. Одлуке.”
Из Скупштине града Београда

22. март 2013.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању пловила на делу обале и водног простора на
територији града Београда– – – – – – – – – – – – – –
План места за постављање пловила на делу обале и водног простора на територији града Београда
(I фаза) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске
општине Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – –
План постављања привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске
општине Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – –
План постављања тезги и других покретних
привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Палилула – – –

1

Страна
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у појединим основним и средњим
школама на територији града Београда – – – – – – –

27

Акти градских општина
5
18
20
23

ГРОЦКА
Решење о давању сагласности Јавном комуналном предузећу „Гроцка” на Одлуку о повећању
цена погребних радова са ценовником и Одлуку о
смањењу цена погребних услуга са ценовником – –

36

Исправке
Исправка Одлуке о Градској управи града Београда (пречишћен текст) – – – – – – – – – – – – – – –

37
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ОБАВЕШТЕЊЕ
Поштовани претплатници,
Молимо вас да због ажурирања базе података претплатника „Службеног листa
града Београда”, још једном доставите следеће податке:
1. назив претплатника (правног или физичког лица),
2. адреса (улица и број),
3. телефон, факс, мобилни, и-мејл адреса,
4. поштански број,
5. поштански рејон или поштански факс,
6. матични број/ЈМБГ,
7. ПИБ/број личне карте,
8. ПДВ број,
9. број рачуна банке,
10. подаци о особи за контакт.
Наведене податке потребно је проследити Служби за информисање, Краљице
Марије број 1 (поштом) или на и-мејл aleksandar.mladenovski@beograd.gov.rs.
Уколико је у међувремену дошло до промене одређених података о претплатнику, молимо вас да то посебно назначите.

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

