
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 35. став 7. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н ДЕТА ЉНЕ РЕГУЛА ЦИЈЕ
ЗА УЛИЦЕ ВОЈВОЂАНСКУ И СУРЧИНСКУ ОД СА-
ОБРАЋАЈНИЦЕ Т-6 ДО АУТОПУТСКЕ ОБИЛАЗНИЦЕ 
– I ФАЗА, ОД САОБРАЋАЈНИЦЕ Т6 ДО САОБРАЋАЈ-
НИЦЕ КОЈА ПОВЕЗУЈЕ ПРЕДМЕТНИ САОБРАЋАЈНИ 

ПРАВАЦ СА АЕРОДРОМОМ „НИКОЛА ТЕСЛА”

I. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

А) Општи део

1. Полазне основе

Овај план се ради у две фазе. Прва фаза обухвата део 
саобраћајног правца од саобраћајнице Т6 до раскрснице са 
саобраћајницом која повезује предметни саобраћајни пра-
вац са аеродромом „Никола Тесла”, а друга фаза разрађиваће 
преостали део саобраћајног потеза од раскрснице са са-
обраћајницом која повезује предметни саобраћајни правац 
са аеродромом „Никола Тесла” до Аутопутске обилазнице.

Примарни циљ израде наведеног плана је да омогући 
реконструкцију постојеће саобраћајнице Сурчинска–
Војвођанска, ради повећања ефикасности у укупном са-
обраћајном систему града, да омогући боље повезивање са 
постојећом и планираном саобраћајном мрежом, односно 
да повећа ниво безбедности учесника у саобраћају, као и да 
реконструише постојећу и омогући изградњу нове инфра-
структурне мреже.

Циљеви израде плана су:
– реконструкција саобраћајнице у циљу повећања капаци-

тета, повећање нивоа услуге и изградња бициклистичке стазе;
– дефинисање јавног интереса и правила уређења прос-

тора;
– реконструкција постојеће и изградња нове инфра-

структурне мреже;
– очување и побољшање услова животне средине. 

2. Обухват плана

2.1. Опис границе и површина обухваћена планом
(Граница плана је приказана у свим графичким прилозима)

Прва фаза израде наведеног плана дуж Сурчинске ули-
це, обухвата део територије КО Нови Београд и КО Сурчин, 

северно од насеља Ледине. Површина обухваћеног просто-
ра износи око 13,12 ha у дужини од око 3,5 km. Границом је 
обухваћена регулација Сурчинске улице, инфраструктурни 
коридор за излив атмосферских вода на стационажи око km 
2+410, инфраструктурна површина за трафо станицу и ка-
нализациону црпну станицу на стационажи око km 1+070, 
инфраструктурна површина за трафо станицу на стацио-
нажи око km 1+600 као и шири простор у зони раскрснице 
предметне саобраћајнице са саобраћајницом Т6. 

2.2. Попис катастарских парцела у оквиру границе плана

У оквиру границе плана налазе се следеће катастарске 
парцеле:

КО Сурчин
Делови катастарских парцела:
4828, 4666, 4671, 4660/2. 
КО Нови Београд
Целе катастарске парцеле:
3963/1, 3962/4.
Делови катастарских парцела: 
6650/1, 3837, 3637/1, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804/1, 

1805/1, 1806/2, 1806/3, 1805/4, 6650/3, 6650/2, 3838/2, 3964, 
6696/20, 5886, 5887, 4257, 3915/3.

Напомена: У случају неусаглашености пописа катас-
тарских парцела са графичким прилогом бр. 4 „План 
грађевинских парцела за јавне намене са планом спро-
вођења” (Р 1:1.000) важе подаци са графичког прилога.

У случају неслагања бројева катастарских парцела из 
текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских 
парцела из графичког прилога бр. 2д „Копија плана са гра-
ницом плана” (Р 1:1.000). 

3. Правни и плански основ
(Одлука је саставни део документације плана
Извод из Генералног плана Београда 2021 је саставни 

део документације плана)

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

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

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

– Одлуке о изради Плана детаљне регулације за улице 
Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т-6 до Ауто-
путске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сур-
чин („Службени лист града Београда”, број 61/09),

као и:
– Закона о заштити животне средине („Службени гла-

сник РС”, бр. 66/91, 135/04 и 36/09),
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– Закона о рударству и геолошким истраживањима 
(„Службени лист РС”, број 88/11),

– Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, 
број 71/94),

– Правилник о техничким стандардима приступачности 
(„Службени гласник РС”, број 46/13).

Плански основ за израду и доношење плана представља 
Генерални план Београда 2021 („Службени лист града Бео-
града”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), у даљем тексту „ГП 
Београда 2021”, према коме се предметна локација налази у 
површинама намењеним за:

Површине јавних намена: 
– саобраћај и саобраћајне површине
– зелене површине
Површине осталих намена: 
– комерцијалне зоне и градски центри
– становање и стамбено ткиво
– заштитна зона аеродрома
– површине чија намена земљишта ће се одредити након 

усклађивања постојећих намена са посебним прописима.

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

Р 1:1.000)

У гравитационој зони саобраћајнице у постојећем стању 
заступљене су следеће намене:

– Комерцијалне зоне и градски центри 
– Становање и стамбено ткиво
– Заштитна зона аеродрома
– Зелене површине
Према ГП Београда 2021, дуж Сурчинске улице, претеж-

на намена је становање у приградским насељима, са инди-
видуалним објектима.

Опис постојећег стања по наменама дат је у Концепту 
плана који је саставни део документације плана.

Б) Правила уређења и грађења

1. Појмовник

Намена земљишта Начин коришћења земљишта одређен планским документом.
Претежна намена 
земљишта 

Начин коришћења земљишта за више различитих намена, од 
којих је једна преовлађујућа.

Регулациона линија Линија која раздваја површину одређене јавне намене од по-
вршина предвиђених за друге јавне и остале намене и поклапа 
се са границом плана.

2. Планирана намена и биланс површина

2.1. Опис карактеристичних намена у оквиру плана
(Графички прилог бр.2 „Планирана намена површина” 

Р 1:1.000)

Грађевинско земљиште у оквиру границе плана на-
мењује се за површине јавних намена:

Саобраћајне површине
– грађевинске парцеле означене ГП1, ГП1a, ГП2, 
– део саобраћајне површине, С-T6, се преузима из Де-

таљног урбанистичког плана за саобраћајницу Т6 од ауто-
пута до саобраћајнице 13-13 („Службени лист града Бео-
града”, број 9/73); 

Површине за инфраструктуру: 
– грађевинске парцеле означене ГП5, ГП6 (трафо стани-

ца), и ГП7 (канализациона црпна станица),

– грађевинске парцеле означене, ГП4а, ГП4б ГП4в, на-
мењене за инфраструктурни коридор за атмосферску кана-
лизацију,

– К канал, део постојеће катастарске парцеле канала бр. 
19 Дудовски

Зелена површина – грађевинска парцела означена ГП3;
Регулациона линија је дефинисана аналитички и покла-

па се са границом парцела и границом Плана геодетским 
елементима приказаним у графичком прилогу бр. 3.0: „Ре-
гулационо-нивелациони план за грађење објеката и са-
обраћајних површина са аналитичко-геодетским елементи-
ма за обележавање и попречним профилима” у Р 1:500. 

Табела 1: Табела биланса површина

 Намена површина
површине јавних намена

Укупно пла-
нирано стање 

(ha)
(орјентационо)

(%) 

Саобраћајне површине ГП 1 7,74 58,99

 ГП 1а 3,85 29,34

ГП 2 0,23 1,75

С-Т6 0,50 3,81

Зелена површина ГП 3 0,42 3,33

Инфраструктурне 
површине

трафо станица (ТС1) ГП5а 0,003 0,02

трафо станица (ТС2) ГП5б 0,005 0,04

трафо станица (ТС3) ГП5в 0,003 0,02

трафо станица (ТС4) ГП5г 0,003 0,02

трафо станица (ТС5) ГП5д 0,003 0,02

трафо станица (ТС6) ГП5ђ 0,003 0,02

трафо станица (ТС7) ГП5е 0,003 0,02

канализациона црпна 
станица (ЦС)

ГП6 0,012 0,09

инфраструктурни 
коридор 

ГП4а, ГП4б, ГП4в 0,34 2,59

 Укупно 13,12 100

3. Површине јавних намена

3.1. Саобраћајне површине

Графички прилог бр.3 „Регулационо-нивелациони план 
за грађење објеката и саобраћајних површина са анали-
тичко-геодетским елементима за обележавање и попреч-
ним профилима” Р 1:1000

3.1.1. Урбанистички услови за саобраћајне површине 
и објекте 

Према Генералном плану Београда 2021 („Службени 
лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09), са-
обраћајни правац Сурчинска–Војвођанска од саобраћајни-
це Т-6 до саобраћајнице која повезује предметни саобраћај-
ни правац са Аеродромом „Никола Тесла” има ранг улице 
првог реда.

Овај саобраћајни правац је у целини постојећи и пред-
ставља један од уводних праваца у град који се протеже 
правцем исток–запад и повезује градску општину Сурчин 
са Новим Београдом и даље са осталим деловима града. 

У постојећем стању профил предметног саобраћајног 
потеза има једну траку по смеру, што није у складу са зна-
чајем који има у уличној мрежи града, као ни са планира-
ним рангом у Генералном плану Београда 2021, те је циљ 
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израде планске документације стицање основа за рекон-
струкцију и самим тим услова за повећање капацитета и 
повећање нивоа безбедности учесника у саобраћају.

Планирани саобраћајни правац Сурчинска–Војвођан-
ска, на делу од саобраћајнице Т6 па до одвајања за Аеро-
дром, дужине око 3500 m, има два пута по две саобраћајне 
траке (3,00 m + 3,50 m ширине) са разделним острвом (ши-
рине 4,50 m), обостранo ивичнo зеленило (минималне ши-
рине 2,5 m, осим у зони укрштања трасе са далеководом где 
је зеленило ширине 1,0 m због неопходне удаљености ре-
гулације саобраћајнице од стубова далековода), обостране 
једносмерне бициклистичке траке (ширине 1,60 m) и обо-
стране тротоаре (ширине 2,0 m). На раскрсницама са пу-
ним програмом веза предвиђене су траке за лева скретања 
ширине 3.00 m. 

На потезима саобраћајнице где су предвиђене нише за 
јавни градски превоз, а нема просторних могућности за 
друго решење, бициклистичке траке се сужавају на ширину 
од 1.10 m .

На предметном саобраћајном потезу планиране су сле-
деће раскрснице:

– На стационажи km 0+000.000 предметна саобраћај-
ница се укршта са Саобраћајницом Т6. Ово је површинска 
четворокрака раскрсница са пуним програмом веза.

– На стационажи km 0+327.094 предметна саобраћајни-
ца се укршта са планираним улицама. Ово је површинска 
четворокрака раскрсница са пуним програмом веза чија је 
позиција преузета из Плана детаљне регулације за проши-
рење новог Бежанијског гробља, („Службени лист града Бе-
ограда, број 34/09”).

– На стационажи km 0+674.227 се налази прикључак 
типа улив/излив са десне стране планиране улице.

– На стационажи km 0+757.643 се налази прикључак 
типа улив/излив са десне стране, планиране улице.

– На стационажи km 1+033.020 се налази прикључак 
типа улив/излив са леве стране улице првенствено намењен 
јавном градском превозу путника.

– На стационажи km 1+081.280 предметна саобраћајни-
ца се укршта са планираним улицама. Ово је површинска 
четворокрака раскрсница са пуним програмом веза, чија је 
позиција преузета из Плана детаљне регулације за проши-
рење новог Бежанијског гробља („Службени лист града Бе-
ограда, број 34/09”), уз промену геометрије. 

– На стационажи km 1+599.420 предметна саобраћајни-
ца се укршта са планираним улицама. Ово је површинска 
четворокрака раскрсница са пуним програмом веза. Ова 
раскрсница је постојећа, с тим што је овим планом њена ге-
ометрија коригована. 

– На стационажи km 2+004.840 предметна саобраћајни-
ца се укршта са планираним улицама. Ово је површинска 
четворокрака раскрсница са пуним програмом веза, која је 
планирана овим Планом за опслуживање околног ткива, а у 
складу са Техничким упутствима за планирање и пројекто-
вање градске путне мреже (ПГС-М/06).

– На стационажи km 2+416.860 предметна саобраћајни-
ца се укршта са планираним улицама. 

Ово је површинска четворокрака раскрсница са пуним 
програмом веза, која је планирана овим Планом за оп-
служивање околног ткива, а у складу са Техничким упут-
ствима за планирање и пројектовање градске путне мреже 
(ПГС-М/06),

– На стационажи km 2+821.640 предметна саобраћајни-
ца се укршта са планираним улицама. Ово је површинска 

четворокрака раскрсница са пуним програмом веза, која је 
планирана овим Планом за опслуживање околног ткива, а у 
складу са Техничким упутствима за планирање и пројекто-
вање градске путне мреже (ПГС-М/06).

– На стационажи km 3+454.374 предметна саобраћај-
ница се укршта са саобраћајницом која води ка аеродрому 
„Никола Тесла”. Ово је површинска трокрака раскрсница са 
пуним програмом веза. У првој фази реализације планира 
се повезивање на постојеће саобраћајнице (ка аеродрому 
„Никола Тесла” и наставак Војвођанске улице).

Приступ околном, у највећем делу, густо изграђеном 
ткиву планиране саобраћајнице остварује се, поред наведе-
них веза и приступним улицама.

Приступ постојећим грађевинским парцелама, којима је 
једино могуће приступити директно са саобраћајнице Сур-
чинска–Војвођанска, је могућ преко растер зелених плоча. 
Главним пројектом озелењавања утврдити могућност задр-
жавања постојећег дрвореда и уклапање планираних излаза 
као и постављање нових садница. На површинама колских 
прилаза према парцелама којима је то потребно, планира-
ти засторе од бетонских растер елемената са травом. Ста-
зе којима се крећу пешаци, и које управно пресецају колске 
прилазе са растер елементима, наставити у континуитету 
непорозном чврстом подлогом (асфалт, бетон, бехатон пло-
че и сл.) ради лакшег и безбеднијег кретања пешака. У овим 
зонама, планира се осветљење јачег интензитета и коловоз-
ни застор другачије површине од коловозног застора пла-
ниранoг саобраћајнoг правцa Сурчинска–Војвођанска.

Планирани подужни нагиб се креће у граници од 0.0% 
до 3.0%. На делу саобраћајнице са подужним нагибом од 
0,0% техничким мерама, обезбедити ефикасно одводња-
вање коловозне површине.

Коловозну конструкцију саобраћајних површина ди-
мензионисати за тежак теретни саобраћај. Површину коло-
возног застора извести од најквалитетнијих материјала са 
аспекта пријањања и трајности. 

Из разлога безбедности потребно је све прикључке оп-
ремити одговарајућом сигнализацијом. Хоризонталну и 
вертикалну сигнализацију пројектовати у складу са За-
коном о безбедности саобраћаја на путевима и важећим 
стандардима и документима које доноси институт за стан-
дардизацију Србије, и извести је са најквалитетнијим тех-
нологијама у односу на трајност и уочљивост. Све елементе 
попречног профила планираних саобраћајница одвојити 
одговарајућим оивичењем.

Дуж предметнe саобраћајницe планира се постављање 
светиљки јавне расвете и одводњавање површинских вода са 
коловоза и тротоара преко сливника у затворени систем киш-
не канализације. На местима раскрсница, надвожњака, стаја-
лиштима итд. пројектовати осветљење јачег интензитета.

3.1.2. Јавни градски превоз путника

У складу са развојним плановима Секретаријата за са-
обраћај – Дирекције за јавни превоз планирано је задржавање 
постојећих траса и стајалишта линија јавног градског превоза 
путника дуж предметне деонице. Стајалишта су у аутобуским 
нишама како је то приказано у графичком прилогу.

3.1.3. Услови за несметано кретање инвалидних лица

Даљим спровођењем плана, применом одговарајућих 
техничких решења, омогућити несметано кретање инва-
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лидних лица у складу са Правилником о техничким стан-
дардима приступачности („Службени гласник РС”, број 
46/13).

* Секретаријат за саобраћај, IV-05 бр. 344.4-22/2011 од 
16. јуна 2011. године

* Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз 
IV-08 бр. 346.5-771/11 од 3. јуна 2011. године

* Београдпут, бр.V 19105-1/2011 од 6. јуна 2011. године

3.1.4. Правила за евакуацију отпада

Приликом израде планске документације неопходно 
је обезбедити нише за постављање контејнера запремине 
1.100 литара и габаритних димензија 1,37х1,20х1,45 m дуж 
Сурчинске улице.

Решење локација судова за одлагање смећа приказати у 
техничкој документацији, и инвеститор је дужан да приба-
ви сагласност ЈКП „Градска чистоћа” на пројекат.

* ЈКП „Градска Чистоћа”, бр. 6927 од 6. јуна 2011.

3.2. Површине за инфраструктурне објекте и комплексе
(Графички прилог бр.8 „Синхрон-план” Р 1:1.000)

3.2.1. Водоводна мрежа и објекти 
(Графички прилог бр.5 „План водоводне и канализаци-

оне мреже и објеката „Р 1:1.000)

Постојећа водоводна мрежа и објекти

Планирана траса за улице Војвођанску и Сурчинску 
пролази подручјем у коме се налазе дистрибутивне мреже 
које припадају првој висинској зони водоснабдевања. Дуж 
предметне трасе се пружају следећи цевоводи:

– Челични цевовод Ø700 mm од саобраћајнице Т6 про-
теже се све до краја насеља „Сурчин”.

– Азбест-цеметни цевоводи чији пречници су гледано 
из смера Београда Ø200 mm, Ø300 mm.

– У саобраћајници Т6 цев Ø400 mm од Колумбове до Гр-
чке улице.

Постојећи водоводни цевоводи су дотрајали и у физич-
ком смислу су испод коловоза предметних саобраћајница и 
ван регулације предметне саобраћајнице. 

Планирана водоводна мрежа и објекти

Планирана регулација улице захвата постојеће цевово-
де који ће се наћи у планираном коловозу или изван, па се 
планира измештање и изградња нове мреже. Будућом из-
градњом планира се реконструкција постојећих цевовода 
Ø700, Ø300 и Ø200mm регулацијом саобраћајнице. 

Најпре треба приступити усаглашавању трасе предмет-
не саобраћајнице са постојећим цевоводом Ø700mm, а на 
местима где то није могуће планирати измештање овог це-
вовода од саобраћајнице Т6 до Сурчина. Траса овог тран-
зитног примарног цевовода планира се просторно ван ко-
ловоза, а у регулацији пута, односно у разделном острву. 
Постојећи цевовод Ø700mm који је ван регулације пута у 
целини се укида. На цевоводу треба сачувати све постојеће 
одвојке према насељима. Постојећи азбест-цеметни це-
воводи у Сурчинској улици, Ø200mm од Војвођанске до 
Обреновачке и Ø300mm од Обреновачке ка Сурчину ре-
конструишу се по положају и капацитету и мењају новим 
цевоводом Ø300mm- Ø500mm у регулацији саобраћајни-
це – разделном острву. Постојећи цевоводи Ø300mm и 
Ø200mm се остављају ван функције (не ваде се) одвајењем 

од система у почетној и крајњој тачки. Планирани цевовод 
Ø500mm је ван коловоза у разделном острву, поред плани-
раног цевовода Ø700mm. Пречник новог цевовода од по-
четка саобраћајнице до скретања за аеродром треба да буде 
Ø500mm, а Ø400mm до краја „насеља Сурчин”. Са обе стра-
не пута планира се по један дистрибутивни цевовод мин 
Ø150mm на који ће бити преспојени прикључци потрошача 
који су до сада били повезани на постојеће азбест-цемент-
не цевоводе Ø200mm и Ø300mm који се реконструишу. На 
цевоводима дистрибутивне мреже планирају се надземни 
противпожарни хидранти. Коридор ове деонице планиране 
саобраћајнице на левој обали Саве пролази кроз простор 
„шире А” зоне заштите изворишта и сви планирани садр-
жаји морају да се ускладе са Решењем о одређивању зона 
и појасева санитарне заштите изворишта које се користе 
за снабдевање водом за пиће на подручју града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 1/88). Трасе цевово-
да се воде јавним површинама у свему према урађеном син-
хрон плану.

* ЈКП „Београдски водовод и канализација” (Служба за 
развој водовода), бр. Ж/1480 од 11. јула 2011. године

3.2.2. Канализациона мрежа и објекти 
(Графички прилог бр.5 „План водоводне и канализаци-

оне мреже и објеката” Р 1:1.000)

Постојећа канализациона мрежа и објекти

Коридор трасе I фазе планиране саобраћајнице налази 
се на територији „Централног” и мањим делом „Батајнич-
ког” канализационог система. Концепција оба канализа-
циона система планирана је по сепарационом принципу 
одвођења атмосферских и употребњених вода. На целом 
простору регулације предметне саобраћајнице није из-
грађена канализација градског система. Постојећи реци-
пијенти се налазе ван зоне саобраћајнице и то:

– атмосферски колектор-тунел АБ 200/200 у саобраћај-
ници Т6, а низводна деоница Ø1200 mm у улици Др Ивана 
Рибара до излива у реку Саву;

– мелиорациони канали система Галовица;
– фекални канал Ø400 – Ø500 mm у насељу Бежанијска 

коса који низводно има димензије 70/125 – 80/135 cm у 
Главној насељској улици;

– фекални колектор ФБ70/125 cm у Блоку 45 који се ули-
ва у фекални део двојног колектора ФБ140/160 cm, а који 
припада колекторском систему „Галовица–Газела–Ушће”

– у насељу Ледине постоји канализациона мрежа за фе-
калне воде недовољног капацитета.

Планирана канализациона мрежа и објекти
Дефинисање решења за канализациону мрежу условља-

ва сливно подручје, граница канализационог система и рас-
положиви капацитети постојећих реципијената.

Део трасе који припада „Централном” канализационом 
систему:

Најближи реципијент за атмосферске воде је атмосфер-
ски колектор димензија Ø1200 mm „Бежанијска коса–река 
Сава” у саобраћајници Т6 и даље Др. Ивана Рибара, као и 
локални мелиорациони канали који се налазе у склопу ме-
лиорационог система „Галовица”. Атмосферски колектор 
„Бежанијска коса – река Сава” у низводном делу ради под 
притиском тако да су сви шахтови блиндирани. Значи да 
није могуће прикључење атмосферских вода на поменути 
колектор Ø1200 mm од прелазне грађевине до реке Саве. 
Прелазна грађевина која раздваја део колектора са блин-
дираним шахтовима и преостали узводни део колекто-
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ра Ø1200 mm налази се изнад Војвођанске улице. Из ове 
грађевине се јавља изливање атмосферских вода услед поја-
ве киша јачег интезитета, што говори о попуњености капа-
цитета низводне деонице колектора.

У циљу избегавања још већег плављења низводног под-
ручја у односу на поменуту прелазну грађевину, одвођење 
атмосферских вода слива целе трасе саобраћајнице и јуж-
ног дела комплекса новог Бежанијског гробља је преко ло-
калних мелиорационих канала који су каналом Галовица 
повезани са реком Савом, што у овом делу слива мења кон-
цепцију решења атмосферске канализације у ПДР-у про-
ширења новог Бежанијског гробља. Неопходно је да се те 
атмосферске воде са предметног дела улице применом од-
говарајућих таложника и сепаратора доведу до потребног 
степена санитарне и техничке исправности пре упуштања у 
реципијенте. Ово је неопходно из разлога што вода у поме-
нутим каналима директно прихрањује водоносни слој Бео-
градског изворишта. Интерним путем на стационажи око 
2+360 планира се излив атмосферских вода. За прихватање 
атмосферских вода планирају се два канала (цевна канали-
зација градског типа) дуж коловоза са леве и десне стране 
пута, како би се омогућило најкраће обострано прикљу-
чење сливника. Планирани цевоводи атмосферске канали-
зације не могу бити мањих димензија од Ø300 mm. 

Канализација за употребљене воде ће се поделити у два 
правца, у зависности ком систему канализације припада 
(централном или батајничком) и за њих се резервишу тра-
се у коловозу саобраћајнице са оријентацијом ка одгова-
рајућем систему. 

За део територије који припада централном систему бе-
оградске канализације реципијент је фекални колектор ФБ 
70/125 cm у Блоку 45. Решење и реципијент за одвођење 
употребљених вода дела који се налази у границама ПДР-а 
проширења новог Бежанијског гробља („Службени лист 
града Београда”, број 34/09), прихвата се као стечена оба-
веза и преузима постојеће решење за предметну саобраћај-
ницу. Мења се локација за црпну станицу, јер је планирана 
локација планирана ПДР-ом проширења новог Бежанијског 
гробља („Службени лист града Београда”, број 34/09), заузе-
та постојећим објектом.

Нова локација фекалне црпне станице се дефинише 
овим планом у средњем острву окретнице аутобуса. 

Планирана фекална црпна станица налази се на делу ка-
тастарске парцеле бр. 4257 КО Нови Београд у простору око 
10,00x9,00 m, коју треба оградити сигурносном жичаном 
оградом висине 2,50 m и обезбедити приступ ради одржа-
вања исте. 

Објекат поставити у оквиру зоне грађења, дефинисане 
грађевинском линијом. 

Пратећи комунални објекат (КЦС) канализационе цр-
пне станице је приземни објекат, без сталне посаде са 
повременим надзором. 

За лакше прикључење објеката са обe стране саобраћај-
нице планирана су два фекална канала градске канализа-
ције, у свакој траци по један, и то у делу саобраћајнице који 
припада катастарској општини Нови Београд.

За потребе транспорта фекалних вода до постојећег 
реципијента имајући у виду велике транспортне дужине и 
чињеницу да је терен валовит и нераван, планирана је по-
менута црпна станица.

Канализација је гравитациона са издизањем на једном 
месту.

Због тога се планира:
– изградња фекалног канала минималних димензија 

Ø250 mm дуж предметне саобраћајнице Сурчинског пута, 
до везе на поменуте реципијенте и та веза је обухваћена 
границом плана;

– изградња атмосферске канализације минималних ди-
мензија Ø300 mm у коловозу дуж целе дужине саобраћајни-
це, како би се гравитациони слив и саобраћајница одводња-
вали канализационим испустима у локални мелиорациони 
канал бр. 19, Дудовски канал, односно стари Сурчински 
канал;

– мењају се трасе атмосферских и фекалних канала и 
концепција одвођења атмосферских вода и прилагођавају 
новом саобраћајном решењу, садржани у делу ПДР-а за 
проширење новог Бежнијског гробља („Службени лист гра-
да Београда”, број 34/09);

– пројектном документацијом ће се дефинисати трасе, 
пречници одводника, врсте тип и тачан положај црпне ста-
нице у складу са прописима и нормативима.

Део трасе који припада „Батајничком” канализационом 
систему:

Дуж предметне саобраћајнице у коловозу планирати тра-
се за изградњу атмосферске и фекалне канализације. Димен-
зија уличне канализације не може бити мања од Ø300 mm за 
кишне канале и Ø250 mm за фекалне канале.

Дуж овог сливног подручја планирати фекални канал 
Ø250 mm обострано од границе Општине Сурчин и Ø300 mm 
десном страном коловоза гледано ка Сурчину, у оквиру грани-
це Општине Сурчин, а на основу Идејног пројекта примарног 
гравитационог колектора са објектима за употребљене воде за 
насеље Нови Сурчин („Нови Хидропројекат”).

Такође у граници општине Сурчин, планирана је фекал-
на канализација ниског притиска која се местимично укљу-
чује на градски систем а у складу са усвојеним концептом 
предложеним „Генералним пројектом за одвођење отпад-
них вода за територију општине Сурчин”.

Реципијент за одвођење атмосферских вода су локални 
мелиорациони канали који се налазе у склопу мелиораци-
оног система „Галовица”. Због нивелације пута, планирати 
атмосферски канализациони излив у канал бр. 19, Дудовски 
канал, односно стари Сурчински канал који је обухваћен 
границом плана.

Кишне воде системом планиране атмосферске канали-
зације преко таложника и сепаратора нафтних деривата ис-
пустити на одговарајућим местима у мелиорациони канал. 
За сепараторе нафтних деривата предвидети најповољније 
положаје како са аспекта функционалности, тако и са аспе-
кта одржавања.

Реципијент за употребљене воде овог канализационог 
система је постојећи фекални колектор Ø500 mm трасиран 
левом страном пута гледано ка Сурчину и планирана КЦС 
„Сурчин 1”, (што је ван границе овог плана I фазе, а припа-
да II фази) којом би се употребљене воде из гравитирајућег 
дела предметне улице заједно са употребљеним водама из 
насеља Сурчин, потискивале у правцу будућег ППОВ Батај-
ница у склопу са усвојеним концептом предложеним „Гене-
ралним пројектом за одвођење отпадних вода за територију 
Општине Сурчин”. Овим документом резервише се прос-
тор за изградњу фекалне канализације и пратећих објеката 
који су садржани у граници овог планског документа, како 
је то предвиђено у Генералном пројекту за одвођење отпад-
них вода за територију Општине Сурчин и делу техничке 
документације за само насеље. 

* ЈКП „Београдски водовод и канализација” (Служба 
развоја канализације), бр. 23729/1, I4-2/1177 од 24. августа 
2011. године

3.2.3. Водопривреда

На траси предметног коридора саобраћајнице нема ка-
нала из мелиорационих мрежа, са сливног подручја Галови-
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ца. Мелиорациони канал бр. 19, Дудовски или стари Сур-
чинскин канал, у сливу канала Петрац, потенцијални су 
реципијенти за кишне воде са саобраћајнице. Мелиораци-
они канали су паралелни са саобраћајницом на растојању 
око 400 m и на ниском су терену доњег поља. Евакуацију 
атмосферских вода са предметне саобраћајнице планира се 
цевним каналом и спроводи до реципијента – мелиорацио-
ног канала бр. 19, Дудовски канал.

Локација која је планирана за испуст кишних вода је са-
обраћајница која се са горњег платоа спушта у доње поље до 
канала бр.19, налази се на стационажи канала орјентационо 
на km 2+360, где је и постојећи прелаз преко канала. Излив 
се планира низводно од профила моста на постојећем пре-
лазу.

Улив атмосферских канала у мелиорациони канал пла-
нира се под углом у односу на осовину тока, ради бољег 
уливања и евакуације вода. Изливна грађевина се планира 
на мин 30cm од коте дна 69,23 mnm пројектованог елемен-
та канала. Изливни део цеви обезбеђује се шахтним покло-
пцем. Пре уливања у реципијент планира се умирујући 
шахт за смањење кинетичке енергије воде. Водити рачуна 
о постојећим и планираним трасама инсталација водовода 
и канализације, као и других инсталација. Предвидети мере 
заштите вода, од загађивања опасним течностима и мате-
ријама које се транспортују путе, уз истовремену заштиту 
пута од штетног дејства вода на саобраћајницу, посебно 
имајући у виду да су реципијенти у ужој зони заштите из-
воришта београдског водовода. У циљу заштите вода, а пре 
упуштања у реципијент, планира се таложник и сепаратор 
за нафту и њене деривате како би се спречило евентуално 
загађење површинских и подземних вода. Квалитет испуш-
тене воде мора бити такав да не угрози прописане карак-
теристике за II класу вода реципијента – мелиорационог 
канала.

* Услови Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, 
услови бр. 4220/2-11 од 15. марта 2012. године.

3.2.4. Електроенергетска мрежа и објекти 
(Графички прилог бр.6 „План електроенергетске и теле-

комуникационе мреже и објеката” Р 1:1000)

Објекти и мрежа напонског нивоа 220 kV и 110 kV
Предметна саобраћајница, непосредно пред раскрсницу 

са саобраћајницом Т6, укршта се са следећим надземним 
електроенергетским (ее) водовима:

– двоструки далековод (ДВ) 220 kV веза трансформатор-
ских станица (ТС) 400/220 kV „Обреновац А” – ТС 220/110 
kV „Београд 5”, број 294 АБ;

– једноструки ДВ 220 kV веза ТС 400/220 kV „Обрено-
вац А” – ТС 220/110 kV „Београд 5”, I вод, број 228;

– једноструки ДВ 220 kV веза ТС 400/220 kV „Обрено-
вац А” – ТС 220/110 kV „Београд 5”, II вод, број 250;

– једноструки ДВ 110 kV веза ТС 220/110 kV „Београд 5” 
– ТС 110/10 kV „Београд 32 (Макиш)”, број 104/2.

Једноструки ДВ 220 kV број 228 и број 250 налазе се на 
заједничким стубовима унутар границе предметног Плана.

Како се планирана саобраћајница укршта са ДВ на-
зивног напона 220 kV и 110 kV приликом реализације са-
обраћајнице, у фази главног пројекта, потребно је изра-
дити Елаборат о могућностима градње објеката у близини 
ДВ (како би се испитала прописна сигурносна висина ДВ и 
удаљеност стубова од планиране саобраћајнице) и евенту-
алне пројекте адаптације угроженог далековода. Поменути 
Елаборат урадити у складу са Правилником о техничким 
нормативима за изградњу надземних ее водова називног 
напона од 1 до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, бр. 65/88 и 

„Службени лист СРЈ”, број 18/92) као и Правилником о гра-
ницама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени 
гласник РС”, број 104/09). 

* ЈП „Електромрежа Србије”, број III-18-04-140/1 од 29. 
августа 2011. године

Објекти и мрежа напонског нивоа и 35 kV, 10 kV, 1 kV и 
јавно осветљење

Надземно кабловски вод 35 kV бр. 325 веза између ТС 
35/10 kV „Бежанија” и ТС 35/10 kV „Сурчин”, који се нала-
зи у оквиру границе Плана, са надземном деоницом пресеца 
приступну саобраћајницу јужно од предметне саобраћајнице.

Уколико се при извођењу радова у оквиру плана угрожа-
ва постојећа надземна деоница надземно кабловског вода 
35 kV бр. 325 и уколико није могуће обезбедити прописима 
предвиђене сигурносне висине и растојања, вод је потребно 
изместити и заштитити.

Уколико је потребно, због постизања одговарајућих 
сигурносних висина и растојања или због скретања трасе, 
предвидети постављање нових стубова. Постојеће стубове 
предметног вода који се задржавају, статички проверити на 
нове силе затезања и углове скретања трасе и уколико не 
задовољавају предвидети њихову замену.

Дуж предметне саобраћајнице, у оквиру границе пла-
на, изграђен је већи број стубних ТС 10/0,4 kV са одгова-
рајућом мрежом водова 10 kV и 1 kV, као и инсталацијама 
јавног осветљења (ЈО). Мрежа ее водова 10 kV изграђена 
је већим делом надземно и једним мањим делом подземно, 
док је мрежа ее водова 1 kV изграђена надземно пратећи 
коридор постојећих саобраћајних површина.

Постојећа саобраћајница делимично је опремљена ин-
сталацијама ЈО. 

Напајање објеката електричном енергијом, на предмет-
ном подручју, оријентисано је на ТС 35/10 kV „Сурчин” и 
ТС 35/10 kV „Бежанија”.

Постојећа надземна ее мрежа угрожена је ширењем ре-
гулације постојеће саобраћајнице, односно изградњом пла-
ниране саобраћајнице.

Како се постојећи објекти напајају електричном енергијом 
преко надземних кућних прикључака планира се изградња 
надземне нн (нисконапонске) мреже, тј. мреже водова 1 kV, 
на армирано-бетонским стубовима. Стубове нн мреже пос-
тавити непосредно уз тротоарски простор са обе стране са-
обраћајнице, односно прилагодити планираној регулацији са-
обраћајнице у складу са техничким прописима. На стубовима 
нн мреже планира се постављање светиљки ЈО.

Сукцесивно вршити каблирање нн мреже и уградњу 
кабловско прикључних кутија и успонског вода на свим 
објектима.

Услед угрожености планираним саобраћајним решењем 
планира се измештање слободностојећих ТС 10/0,4 kV у не-
посредну близину њиховог садашњег положаја:

– ТС 10/0,4 kV „Н. Бгд, Сурчинска 9н” (рег. бр. З-1429) 
изместити на локацију дефинисану парцелом ТС1;

– ТС 10/0,4 kV „Сурчинска 14А” (рег. бр. З-1792) измес-
тити на локацију дефинисану парцелом ТС3 и

– ТС 10/0,4 kV „Војвођанска 423” (рег. бр. З-1799) измес-
тити на локацију дефинисану парцелом ТС5. 

Услед угрожености планираним саобраћајним решењем 
планира се укидање свих стубних ТС 10/0,4 kV које се на-
лазе у граници плана. У том смислу планом су обезбеђене 
четири парцеле: ТС2, ТС4, ТС6 и ТС7 за постављање сло-
бодностојећих ТС 10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA, које ће 
заменити укинуте стубне ТС.

Постојећу нн ее мрежу из укинутих стубних ТС као и 
водове ЈО напојити из планираних слободностојећих ТС.
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Од планираних ТС до потрошача електричне енергије 
изградити нн ее мрежу као и водове ЈО.

Постојећу надземну мрежу 10 kV каблирати. Планиране 
подземне ее водове 10 kV и 1 kV полагати испод тротоар-
ског простора у рову дубине 0,8 m и ширине у зависности 
од броја ее водова, непосредно уз трасу нн ее мреже. Удаље-
ност подземних ее водова 10 kV и 1 kV од темеља стуба тре-
ба да буде најмање 0,5 m.

Сви прелази ее водова, независно од напонске вред-
ности и врсте потрошње, испод коловоза саобраћајница 
планирају се подземно. На прелазима испод коловоза са-
обраћајница, као и на местима где се очекују већа механич-
ка напрезања тла, ее водове поставити у кабловску канали-
зацију или заштитне цеви (пречника Ø100 mm²).

Све саобраћајне површине опремити инсталацијама ЈО 
тако да се постигне средњи ниво луминанције од 0,6-2 cd/m², 
а да при том однос минималне и максималне луминанције не 
пређе однос 1:3. Саобраћајне површине морају бити осветље-
не у класи ЈО која одговара њиховој саобраћајној функцији 
односно намени. Осветљењем станичних површина постићи 
средњи осветљај од око 25 lx. Осветљењем слободних повр-
шина постићи средњи осветљај од око 15 lx. За осветљење 
применити савремене светиљке које имају добре фотоме-
тријске карактеристике и које омогућавају квалитетну и еко-
номичну расвету.

Напајање осветљења и семафорских уређаја вршити 
из планираних ТС 10/0,4 kV. У том смислу, планира се из-
градња слободностојеће ТС 10/0,4 kV капацитета 1000 kVA, 
за потребе ЈО и прикључење постојеће нн мреже постојеће 
ТС са ЕДБ ознаком З-1270 која се укида. За планирану ТС 
дефинисана је парцела ТС2, на јужном делу раскрснице 
Сурчинске и Обреновачке улице. Планирати одговарајући 
број разводних ормана ЈО и ормана за напајање семафор-
ских уређаја. Напојни нн водови за ЈО пратиће трасу поста-
вљања стубова ЈО, као и трасу нн мреже. Приликом поста-
вљања стубова ЈО и нн мреже водити рачуна да апсолутна 
висина највише тачке стуба буде нижа од 124 m.

У оквиру границе Плана дуж обе стране саобраћајнице, 
у тротоарском простору, планиране су трасе за полагање 
подземних водова 10 kV, 1 kV и ЈО као и надземних водо-
ва 1 kV, са прелазима на свим раскрсницама саобраћајнице 
као и дуж саобраћајнице на растојањима не већим од 300 m. 

При извођењу радова ее водове заштитити и обезбеди-
ти од евентуалних оштећења, односно уколико су у коли-
зији са планираним саобраћајницама и објектима измес-
тити дуж траса за поменуте водове, у складу са важећим 
техничким прописима и препорукама.

* „Електродистрибуција Београд” д.о.о., бр. 3020-1/11 
(5110MГ, 5140 МО) од 31. јула 2013. године 

3.2.5. Телекомуникациона мрежа и објекти
(Графички прилог бр.6 „План електроенергетске и теле-

комуникационе мреже и објеката” Р 1:1.000)

Предметно подручје, које се обрађује овим планским 
документом, припада кабловском подручју Н°2, Н°4 и Н°5 
издвојеног степена (ИС) „Ледине” повезаног на аутоматску 
телефонску централу (АТЦ) „Бежанија”. Приступна телеко-
муникациона (тк) мрежа изведена је кабловима положеним 
слободно у земљу, претплатници су преко спољашњих од-
носно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном тк 
мрежом. Разводна мрежа је комбинована, делимично над-
земна и већим делом подземна. Надземна тк мрежа положе-
на је по тк и ее стубовима.

У коридору предметне саобраћајнице, јужном страном, 
изграђена је оптичка тк мрежа коју чине следећи каблови:

– оптички тк кабл на релацији AТЦ „Бежанија” – ИС 
„Ледине” и

– оптички тк кабл на релацији ИС „Ледине” – АТЦ „Ае-
родром Београд”,

који обезбеђују врло значајан међународни и међумес-
ни тк саобраћај. Оптички каблови положени су слободно у 
земљу, паралелно са два дистрибутивна тк кабла.

Како се ради о урбаној зони и насељима са једне и друге 
стране предметне саобраћајнице, где се очекује интензивна 
градња стамбено-пословног простора у наредном периоду, 
планира се тк канализација са обе стране саобраћајнице. У 
том смислу, дуж обе стране планиране саобраћајнице, у тро-
тоарском простору, планиране су трасе за полагање тк кана-
лизације, са прелазима на раскрсницама саобраћајнице.

Планирану тк канализацију изградити испод тротоар-
ског простора у рову дубине 0,8 m (мерећи од највише тачке 
горње цеви) и ширине у зависности од капацитета (броја 
цеви пречника Ø110 mm).

Планирану тк канализацију реализовати у облику 
дистрибутивне тк канализације у коју ће се по потреби 
улачити бакарни односно оптички тк каблови, сходно мо-
дернизацији постојећих и ширењу савремених тк система 
(мреже и објеката) и услуга, како би се омогућило ефикасно 
одржавање и развијање система.

Дуж јужне стране предметне саобраћајнице планирану 
тк канализацију изградити паралелно са постојећим под-
земним тк објектима (подземна дистрибутивна тк мрежа, 
међумесни оптички тк каблови). По изградњи тк канализа-
ције постојеће тк објекте изместити у планирану тк канали-
зацију.

Планирану тк канализацију повезати са постојећом ка-
нализацијом, коју је потребно проширити за потребан број 
цеви. 

Планиране тк каблове и вишенаменске каблове полагати 
кроз тк канализацију.

Постојећу надземну тк мрежу изместити дуж траса пла-
нираних за тк канализацију.

Дистрибутивне тк каблове чији капацитет не задовоља-
ва потребе планираних корисника тк услуга, заменити но-
вим већег капацитета. 

На местима где су постојећи тк каблови угрожени из-
градњом планираних објеката обратити пажњу да не дође 
до њиховог механичког оштећења, па је исте потребно заш-
титити, односно изместити дуж трасе планиране за тк ка-
нализацију.

Семафорска сигнализација

За регулисање, праћење и управљање саобраћајним то-
ковима, дуж потеза планиране саобраћајнице, користити 
светлосну сигнализацију која функционише у оквиру систе-
ма линијске координације рада сигнала. 

За потребе поменутог система планира се полагање оп-
тичких каблова светлосне сигнализације, у посебном рову, 
паралелно са тк канализацијом.

За напајање светлосне сигнализације електричном енер-
гијом користити мрежу ЕДБ.

* Телеком Србија а.д., бр. 213536/3-2013 (ММ/211) од 18. 
јула 2013. године

3.2.6. Топловодна мрежа и објекти
(Графички прилог бр.7 „План топловодне и гасоводне 

мреже и објеката” Р 1:1.000)

У оквиру границе предметног плана нема изведених еле-
мената система даљинског грејања.

Од планираног топловода дефинисаног „ПДР-ом за про-
ширење Новог бежанијског гробља”, извести магистрални 
топловод Ø355.6/5.6/500 mm до насеља Ледине. 
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Топловодну мрежу изводити у предизолованим цевима 
са минималним надслојем земље од 0,8 m. Заштитна зона за 
магистрални топловод, у којој није дозвољена изградња су-
праструктурних објеката, износи по 2 m са обе стране цеви.

Приликом пројектовања и извођења планираног топ-
ловода, поштовати све прописе из „Одлуке о снабдевању 
топлотном енергијом у граду Београду” („Службени лист 
града Београда”, број 43/07).

* ЈКП „Београдске електране”, бр. II-8267/3 од 23. септем-
бра 2011.

3.2.7. Гасоводна мрежа и објекти
(Графички прилог бр. 7 „План топловодне и гасоводне 

мреже и објеката” Р 1:1.000)

У оквиру границе предметног плана нема изведених еле-
мената мреже и објеката система снабдевања природним 
гасом.

У зеленом појасу, са северне стране коловоза, изградити 
градски гасовод, пречника Ø323.9 mm и притиска p=6÷12 
бар-a, целом дужином обухвата предметне саобраћајнице, 
као наставак на планирани градски гасовод дефинисан „Де-
таљним урбанистичким планом за саобраћајницу Т6 од ау-
топута до саобраћајнице 13–13 („Службени лист града Бео-
града”, број 9/73).

Дуж предметне саобраћајнице, обострано, у оквиру 
обухвата Плана, положити нископритисну дистрибутивну 
гасоводну мрежу притиска р=1÷4 бар-а, како би се омо-
гућило прикључење сваког појединачног потрошача који се 
налази уз саобраћајницу. Дистрибутивна гасоводна мрежа 
ће се гасом снабдевати из МРС „Ледине” чија се локација 
налази изван границе плана.

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

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња 
објеката супраструктуре износи :

– за градски гасовод, притиска р=6÷12 бар-а, по 3 m ме-
рено са обе стране цеви,

– за дистрибутивни гасовод притиска, р=1÷4 бар-а, по 
1m мерено са обе стране цеви.

Код пројектовања и изградње дистрибутивног гасовода у 
свему поштовати одредбе из „Правилника о техничким нор-
мативима за полагање и пројектовање дистрибутивног гасо-
вода од полиетиленских цеви за притисак до 4 бар-а” („Служ-
бени гласник РС”, број 22/92) и из „Услова и техничких 
норматива за пројектовање и изградњу градског гасовода 
(„Службени лист града Београда”, бр. 14/72,18/82,26/83), као 
и свих других норматива машинске и грађевинске струке.

* ЈП „Србијагас”, бр.06-03/1609 од 20. јануара 2012.

3.3. Јавне зелене површине
(Графички прилог бр. 2 „Планирана намена површина” 

Р 1:1.000,
Графички прилог бр. 8 „Синхрон-план” Р 1:1.000)

У односу на просторни обухват и положај планиране 
трасе, неопходно је предвидети различите типове зеленила 
на свим оним површинама на којима је могуће формирати 
вегетацију која ће имати превасходно заштитну функцију 
у односу на негативне утицаје буке, таложење и распрос-
тирање отровних честица и загађеног ваздуха, спречавања 
ерозије и спирања тла. 

Заштитно зеленило формирати у регулацији саобраћај-
нице са обе стране улице на свим слободним и неизграђе-
ним површинама. Локације намењене за заштитно зелени-
ло, биће предмет даље планске документације. 

Како је заштитни појас мале ширине, (просечно пет 
метара, до максималних 8 метара) и није га могуће у кон-
тинуитету планирати целом дужином тока саобраћајни-
це због већ постојећих парцела на којима преовлађују 
становање, услужне делатности и др., на свим располо-
живим површинама потребно је предвидети листопад-
не дрвореде (крошње просечне ширине 5 метара, прсни 
пречник изнад два метра) и густе засаде од високог ши-
бља (висине 2–3 метра) где ће доминирати претежно 
зимзелене врсте (у односу две трећине) и у нешто мањем 
броју листопадне (једна трећина) како би се обезбедио 
довољан фонд активне вегетације која и у зимском пери-
оду може имати функцију филтрирања отровних чести-
ца из нуспродуката издувних гасова. Такође, листопадно 
дрвеће за дрвореде, изабрати од врста које имају густе, 
правилне хабитусе и могу се ефикасно надопуњавати са 
густим шибљем. 

На местима где није могуће заједно садити дрвеће и 
шибље у групама, предвидети густе засаде од зимзеленог и 
листопадног шибља или самостално листопадне дрвореде у 
континуитету. 

Предвидети заштитне баријере од буке на свим располо-
живим површинама на којима се могу постављати са циљем 
да се потенцијално угрожене зоне изложене интензивном 
саобраћају возила која производе буку, изолују високим 
оградама – баријерама. 

Накнадним анализама, мерењима и даљом израдом 
планске документације, приступити изради посебног проје-
кта којим ће се одредити положај у простору и висине ба-
ријера, врсте материјала, конструкције, као и потенцијално 
угрожене локације на којима је ниво буке изнад прописане 
границе. 

Површине разделних трака озеленити формирањем тра-
вњака, као и нижих врста зимзеленог и листопадног шибља 
које имају плитак коренов систем. Ниско шибље и травне 
смеше морају бити одабране од врста које су отпорне на 
нуспродукте издувних гасова, прилагодљиве на постојеће 
микроклиматске услове и једноставне за одржавање. Та-
кође, планирано шибље не може бити више од 0,7 m (у 
пуној физиолошкој зрелости), како би се очувала преглед-
ност и отвореност трасе улице за све учеснике у саобраћају, 
нарочито у зони раскрсница. На растојањима мањим од 
50m од темена раскрсница, није дозвољена садња шибља, 
већ само формирање травњака.

За постојеће квалитетно дрвеће и шибље потребно је 
током даље пројектне разраде израдом главног пројекта 
озелењавања утврдити могућност њиховог задржавања и 
уклапања у ново решење као саставни део плански уређене 
вегетације. 

За обликовање безбедног и сигурног јавног простора, 
неопходно је композиционо распоредити вегетацију тако 
да не заклања видно поље пешака, возача и бициклиста. 

* ЈКП „Зеленило Београд”, бр.51/396 од 7. јула 2011.

3.4. Оријентациони трошкови реализације

Табела: Оријентациони трошкови реализације

Врста радова Јед. 
мере

Рекон-
струкција Ново Укупна 

количина Јед.цена дин 
07.11.2012.

1 Земљиште за изу-
зимање

m2 2,581   2,581 2,043 5,272,983

2 Објекти за рушење       5,022   362,951,435
  зидани m2 4,324   4,324 79,450 343,541,800
  монтажни m2 698   698 27,808 19,409,635
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Врста радова Јед. 
мере

Рекон-
струкција Ново Укупна 

количина Јед.цена дин 
07.11.2012.

3 Водовод           389,702,250
  ф150mm m   3,550 3,550 14,755 52,380,250
  ф500mm m   3,550 3,550 36,320 128,936,000
  ф700mm m   3,600 3,600 57,885 208,386,000
4 Канализација           228,248,500
  фекална мин 

ф250mm
m   4,090 4,090 17,025 69,632,250

  кишна мин ф300mm m   7,900 7,900 19,863 156,913,750
  КЦС бр   1 1 1,702,500 1,702,500

5 Електроинсталације           161,730,406
  ТС 10/0,4kV капаци-

тета 1000kVA
бр   7 7 3,064,500 21,451,500

  водови 10kV над-
земни

m 2,000 0 2,000 851 1,702,500

  водови 10kV под-
земни

m 1,500 7,000 8,500 6,810 57,885,000

  водови 1kV над-
земни

m 6,000 8,000 14,000 6,243 87,395,000

  водови 1kV под-
земни

m 500 8,000 8,500 780 6,630,000

6 Телекомуникациони 
водови

          92,495,350

  ТК канализација m   8,000 8,000 11,350 90,800,000
  ТК кабл оптички m   800 800 1,304 1,043,292
  ТК кабл стандардни m   500 500 1,304 652,058
7 Топловод           119,856,000
  Ø355mm m   1,600 1,600 74,910 119,856,000
8 Гасовод           132,675,825
  Ø323.9mm m   3,550 3,550 36,207 128,533,075
  дистрибутивни 

гасовод, p=1÷4 bar-a, 
Ø40mm÷Ø225mm

m   7,300 7,300 568 4,142,750

9 Саобраћајне повр-
шине

          886,333,985

  коловоз m²   58,813 58,813 11,350 667,527,550
  тротоар m²   34,184 34,184 3,973 135,795,940
  разделно острво m²   12,574 12,574 2,838 35,678,725
  зеленило m²   20,851 20,851 2,270 47,331,770

10 Укупни трошкови           2,391,578,828

Трошкови су процењени на основу оријентационог 
предмера радова урађеног у Урбанистичком заводу Београ-
да и јединичних цена из базе података УЗ Београда.

Датум израде је 18. септембар 2013. године. 

3.5. Попис катастарских парцела за јавне намене
(Графички прилог бр. 4 „План грађевинских парцела јав-

не намене са планом спровођења” Р 1:1.000)

Планом се понегде мењају границе постојећих катастар-
ских парцела у корист јавних површина ради формирања 
грађевинских парцела за саобраћајницу Сурчинска и ин-
фраструктурне објекте и водове.

У оквиру границе плана следеће катастарске парцеле се 
издвајају за површине јавних намена:

ГП1
КО Нови Београд
Делови катастарских парцела:
6650/1, 3838/2, 3837, 6637/1, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 

1804/1, 1805/4, 6650/2
ГП1а
КО Сурчин
Делови катастарских парцела:
4828

ГП2
КО Сурчин
Делови катастарских парцела:
4828
ГП3
КО Нови Београд
Делови катастарских парцела:
6650/2, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804/1, 1805/4
ГП4а
КО Сурчин
Део катастарске парцеле:
4666
ГП4б
КО Нови Београд
Целе катастарске парцеле:
3963/1, 3962/4
Делови катастарских парцела:
3964, 6696/20, 5886, 5887
ГП4в
КО Сурчин
Део катастарске парцеле:
4671
ГП5а 
КО Нови Београд
Део катастарске парцеле:
6650/1
ГП5б 
КО Нови Београд
Део катастарске парцеле:
4257
ГП5в 
КО Нови Београд
Део катастарске парцеле:
3915/3
ГП5г 
КО Нови Београд
Део катастарске парцеле:
6650/1
ГП5д 
КО Сурчин
Део катастарске парцеле:
4828
ГП5ђ 
КО Сурчин
Део катастарске парцеле:
4828
ГП5е 
КО Сурчин
Део катастарске парцеле:
4828
ГП6
КО Нови Београд
Делови катастарских парцела:
4257
С-Т6
КО Нови Београд
Делови катастарских парцела:
6650/3, 1805/1, 1806/2, 1806/3 
Не формира се овим планом јер је С-Т6, део саобраћајне 

површине из Детаљног урбанистичког плана за саобраћа-
ницу Т-6 од ауто-пута до саобраћајнице 13-13 („Службени 
лист града Београда”, број 9/73), 

К 
КО Нови Београд
Делови катастарских парцела:
4660/2 
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Не формира се овим планом, јер је део постојеће катас-
тарске парцеле канала бр.19 Дудовски.

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

Напомена: У случају неусаглашености пописа катастарских 
парцела са графичким прилогом бр.4 „План грађевинских пар-
цела за јавне намене са планом спровођења” (Р 1:1.000), важе 
подаци са графичког прилога.

У случају неслагања бројева катастарских парцела из 
текстуалног и графичког дела важе бројеви катастарских 
парцела из графичког прилога бр.2д „Копија плана са гра-
ницом плана” Р 1:1.000. 

4. Мере заштите

4.1. Заштита културних добара

Током израде Концепта предметног ПДР-а достављени 
су Услови и мере заштите културних добара и добара која 
уживају претходну заштиту, Завода за заштиту споменика 
културе града Београда (арх.бр. Р1529/10 од 2. јуна 2010.), 
у којима се прецизно наводи диспозиција објеката и прос-
тора од интереса за службу заштите споменика културе. На 
предметном делу саобраћајнице од саобраћајнице Т6 до са-
обраћајнице која повезује предметни саобраћајни правац 
са аеродромом „Никола Тесла”, нема културних добара, до-
бара која уживају претходну заштиту, нити евидентираних 
добара са вредним културним потенцијалом. 

Током реализације плана, уколико се приликом из-
вођења земљаних радова наиђе на археолошке налазе или 
остатке, све радове треба обуставити без одлагања и оба-
вестити Завод за заштиту споменика културе града Београ-
да, како би се предузеле мере да се налаз не уништи и не 
оштети, а у складу са чл. 109. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС”, број 71/94). 

Инвеститор је дужан да по члану 110. истог закона, 
обезбеди потребна финансијска средства за обављање архе-
олошког надзора и заштитних археолошких истраживања.

* Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
бр Р1529/10 од 2. јуна 2010.

4.2. Заштита природних добара

На основу документације и података из Централног ре-
гистра заштићених природних добара, Завода за заштиту 
природе Србије, а у складу са Законом о заштити природе 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), у оквиру грани-
ца предметног Плана нема заштићених природних добара, 
нити евидентираних природних добара која се предвиђају 
за заштиту.

У циљу заштите природе, сагласно Закону о заштити 
природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), Зако-
ну о заштити животне средине („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04) и Решењу о условима заштите природе (бр. 020-
1403/2, од 15. јуна 2011. године), планирано је:

– максимално очување постојеће вегетације, посебно 
вредних примерака дрвенасте флоре;

– формирање двостраног дрвореда високих лишћара на 
травним баштицама, у континуитету дуж трасе предмет-
не саобраћајнице, као и адекватно озелењавање разделних 
острва, а у циљу заштите и повећања свеукупног естетског 
квалитета урбаног пејзажа;

– коришћење школованих листопадних врста које имају 
већу способност апсорпције штетних издувних гасова, 
врста које задовољавају критеријуме брзог пораста и ес-
тетске вредности; препоручује се аутохтона дендрофлора; 
избегавати врсте које су детерминисане као алергене (то-
поле и сл.).

Уколико се у току радова наиђе на природно добро које 
је геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрог-
рафског порекла, а за које се предпоставља да има својс-
во споменика природе, сходно Закону о заштити природе 
(„Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), извођач 
радова је дужан да о налазу одмах обавести Министарство 
животне средине, рударства и просторног планирања, 
привремено обустави радове, односно предузме све мере 
како се природно добро не би оштетило до доласка овла-
шћеног лица.

* Завод за заштиту природе Србије, бр. 020-1403/2 од 
15.06.2011. године

4.3. Заштита животне средине

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дана 4. 
новембра 2010. године, под IX-03 бр. 350.14-30/2010, донео је 
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину Плана детаљне регулације за улице Војвођан-
ску и Сурчинску од саобраћајнице Т-6 до Аутопутске оби-
лазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин.

У складу са условима Секретаријата за заштиту живот-
не средине (бр.501.2-82/11-V-04 од 1. јула 2011.) у даљем 
поступку разраде и спровођења планског документа за 
предметно подручје са аспекта заштите животне средине 
потребно је:

– извршити истраживања и анализу:
– хидрогеолошких и геотехничких карактеристика 

предметне територије;
– броја, квалитета и положаја постојећих објеката дуж 

планиране трасе;
– потенцијалне угражености становништва, биљног 

и животињског света као и објеката у контактним зонама 
предметне саобраћајнице за случај удесних ситуација;

– услове и начин изградње предметне саобраћајнице, де-
финисати након детаљних хидрогеолошких и геотехничких 
истраживања предметног простора, као и према одредбама 
Правилника о начину одређивања и одржавања зона сани-
тарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гла-
сник РС” број 92/08), односно прописаним посебним мера-
ма заштите подземних вода и земљишта које су дефинисане 
важећим актом о начину одржавања и мерама заштите у 
широј зони санитарне заштите изворишта;

– у циљу заштите подземних вода и земљишта обезбе-
дити потпуни контролисани прихват зауљене атмосферс-
ке воде са саобраћајних површина њихов предтретман у 
сепараторима масти и уља пре упуштања у реципијент, 
чишћење и одвожење талога из сепаратора обављати ис-
кључиво преко овлашћеног лица;

– подићи заштитно зеленило дуж саобраћајнице у циљу 
смањења буке и аеро загађења, у зонама становања заштит-
ни појас зеленила комбиновати са звучним баријерама;

– уклањање отпада који настане у току изградње/ре-
конструкције предметне саобраћајнице извршити у складу 
са важећим прописима о управљању отпадом (сакупљање, 
разврставање, и на за то предвиђену локацију или иско-
ришћење рециклабила), уколико генерисани отпад садржи 
материје непознатог порекла и састава извршити његову 
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категоризацију и у складу са утвршеним пореклом, карак-
тером и категоријом отпада, спровести одговарајући начин 
даљег поступања;

– обезбедити одговарајући начин сакупљања и посту-
пања са отпадним материјама и материјалима (комунални 
отпад, рециклабилни отпад и сл.) у складу са законом којим 
је уређено управљање отпадом и другим важећим пропи-
сима из ове области и/или плановима управљања отпадом; 
обезбедити довољан број контејнера за сакупљање кому-
налног и другог отпада на водонепропусним површинама;

– за озелењавање разделне и ивичних трака, разделних 
острва, раскрсница и саобраћајних петљи, поред травњака, 
користити покриваче тла, трајнице и групације полеглог 
шибља, отпорних на издувне гасове и повећану концен-
трацију соли (висина засада не треба да прелази 70см, што 
обезбеђује неопходну видљивост за возаче и омогућава без-
бедно одвијање саобраћаја);

– побољшање акустичних својстава коловозне површине 
обезбедити уградњом специјалних врста вишеслојног пороз-
ног асфалта који може у одређеној мери редуковати буку;

– градњом заштитних ограда уз саобраћајницу физички 
спречити скретање и паркирање возила ван саобраћајних 
површина;

– омогућити несметано кретање хендикепираним лици-
ма на свим пешачким стазама и пролазима;

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

– успоставити ефикасан систем праћења стања животне 
средине на предметном саобраћајном потезу;

– ако при извођењу радова на изградњи саобраћајнице 
дође до хаварије на грађевинским машинама или транс-
портним средствима, односно изливања уља и горива у 
земљиште, извођач је у обавези да изврши санацију, од-
носно ремедијацију загађене површине;

– инвеститор је обавезан да се, пре подношења захтева 
за издавање грађевинске дозволе за изградњу/реконструк-
цију предметне саобраћајнице обрати надлежном органу за 
заштиту животне средине, ради одлучивања о потреби из-
раде студије о процени утицаја објеката на животну среду-
ну, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС” број 135/04, 36/09)

– Уколико се у току извођења радова наиђе на природно 
добро које је геолошко – палеонтолошког или минерално 
– петрографског порекла (за које се претпоставља да има 
својства природног споменика), извођач радова је дужан да 
о томе обавести Завод за заштиту природе Републике Ср-
бије и да предузме мере како се природно добро не би ош-
тетило до доласка овлашћеног лица. 

* Секретаријат за заштиту животне средине, бр. 501.2-
82/2011-V-04 од 1. јула 2011. године

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

Урбанистичке мере заштите од пожара

Објекти морају бити реализовани према одговарајућим 
техничким противпожарним прописима, стандардима и 
нормативима:

– Реализовати изградњу у складу са Законом о заштити 
од пожара („Службени гласник РС”, број 111/09); 

– Предвидети спољну хидрантску мрежу, која се по 
притиску и протоку пројектује у складу са Правилником о 
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрант-
ску мрежу за гашење пожара („Службени лист СФРЈ”, број 
30/91).

– Реализовати изградњу саобраћајнице у складу са Пра-
вилником о техничким нормативима за приступне путеве, 
окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близи-
ни објеката повећаног ризика од пожара („Службени лист 
СРЈ”, број 8/95).

– Саобраћајница мора бити реализована и у складу са 
Правилником о техничким нормативима за електричне 
инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 
54/88 и „Службени лист СРЈ”, број 28/95).

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

* МУП-Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванред-
не ситуације у Београду, бр. 217-119/2011-07/7

Војни комплекси
На подручју плана нема посебних услова за прилагођа-

вање потребама одбране земље.
* Република Србија, Министарство одбране, Сектор за 

материјалне ресурсе,  Управа за инфраструктуру, инт.бр. 
1416-5

4.5. Мере енергетске ефикасности и изградње

Под појмом унапређења енергетске ефикасности у згра-
дарству подразумева се континуирани и широк опсег делат-
ности којима је крајњи циљ смањење потрошње свих врста 
енергије.

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 и 50/13), 
уважава значај енергетске ефикасности објеката. Обавеза 
унапређења енергетске ефикасности објеката дефинисана 
је у фази пројектовања, извођења, коришћења и одржавања 
(члан 4). 

При пројектовању и изградњи планиране саобраћајнице 
применити следеће мере енергетске ефикасности:

– применити све мере санације и деконтаминације тла,
– планирати енергетски ефикасну инфраструктуру и 

технологију,
– користити природне материјале и материјале нешко-

дљиве по здравље људи и околину,
– уградити штедљиве потрошаче енергије, 
– применити адекватну вегетацију и зеленило у циљу 

повећања засенчености односно заштите од претераног 
загревања, итд.

5. Инжењерскогеолошки услови
(Графички прилог бр. 9 „Инжењерскогеолошка карта те-

рена” Р 1:1.000)

Планирана траса саобраћајнице обухвата терен који у 
морфолошком смислу представља лесну зараван са апсо-
лутним котама 78,0 мнв (насеља Сурчин) до 103,0 мнв (код 
насеља Ледине). Геолошку грађу чине лесне наслаге дебљи-
не генерално 10-35 m. У близини насеља Ледине лес се поја-
вљује у 2-3 хоризонта раздвојених „погребеном земљом” 
и лесним песком док је у Сурчину издвојен један хоризонт 
леса и „погребене земље”. У приповршинској зони лес је 
макропорозан и осетљив на допунско слегање при провлаж-
авању. Подину лесних наслага (кота 65-75 m) изграђују алу-
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вијално барски прашинасто-песковито глиновити седимен-
ти и песковите глине и песак који су стално водозасићени и 
средње до мање стишљиви. Површинске делове местимично 
изграђује слабо консолидован насип дебљине 0,5-1,0 m.

У зони лесног платоа подзмена вода се јавља у два ос-
новна вида, као слободна у изданској и као физички веза-
на у надизданској зони. Изданска зона захвата доње лесне 
нивое локално други хоризонт леса, чешће други хоризонт 
погребене земље лесни песак и трећи хоризонт леса као и 
алувијално барске седименте. Издан је збијеног типа са про-
менљивом издашношћу и водопропусношћу, К= 10-4–10-5 
(глине) и К=10-2–10-4 (пескови). Прихрањивање се врши во-
дама из залеђа као и инфлитрацијом атмосферских падави-
на. Подземну воду треба очекивати око коте 80 мнв. 

Према постојећим резултатима геофизичких ис-
питивања терен у простору подрејона има следеће 
карактеристике:степен сеизмичког интензитета И=ВИИИо 
по МЦС и коефицијент сеизмичности КС=0,035-0,043.

Планирана изградња саобраћајнице пролази кроз једин-
ствен инжењерскогеолошки реон А. Геолошку грађу терена 
до дубине 10-35m изграђују лесни седименти. 

Ископе у овим седиментима до дубине од 1,5 m могу се 
изводити без подграде, а за дубље ископе треба планирати 
одговарајућу заштиту. Подземну воду у ископима не треба 
очекивати до коте 80 мнв. Предметни простор је стабилан.

Планирану саобраћајницу тј. коловоз пројектовати тако 
да се обезбеди максимално брзо и ефикасно одводњавање 
воде, а поред улице предвидети одговарајуће канале за при-
купљање и одвођење воде.

Пре почетка радова на планираној траси неопходно 
је уклонити локалне, неконтролисано изведене, депоније 
грађевинског шута и материјала из ископа.

Заступљени седименти су осетљиви за случај додатног 
провлажавања. Имајући у виду ову особину заступљених 
седимената, посебну пажњу треба обратити при избору и 
извођењу водоводно-канализационих инсталација, где не 
сме да се дозволи ни најмање процуривање. Такође је неоп-
ходно обезбедити могућност праћења стања водоводно-ка-
нализационих инсталација, а у случају хаварије треба омо-
гућити брз приступ и могућност интервенције. Приликом 
пројектовања и извођења саобраћајнице треба обезбедити 
брзу и ефикасну одводњу атмосферских вода. 

У даљој фази пројектовања извести додатна геолошка 
истраживања по планираној траси а све у складу са Зако-
ном о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
лист РС”, број 88/11).

В) Смернице за спровођење плана

Овај план представља основ за издавање информације о 
локацији, локацијске дозволе за формирање грађевинских 
парцела јавне намене у складу са Законом о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 и 50/13) и за експропријацију земљишта 
у циљу реализације објеката од општег инетереса.

Могућа је фазност изградње по деоницама предметне 
саобраћајнице, усклађена са парцелацијом. У циљу фазне 
реализације саобраћајнице могуће је вршити парцелацију и 
препарцелацију грађевинских парцела.

Унутар планом дефинисаних парцела јавне намене, мо-
гуће су измене ради унапређења решења у циљу побољ-
шања саобраћајних ефеката и рационализације трошкова 
изградње планиране саобраћајнице. Даљом разрадом, кроз 
техничку документацију, могуће је унапредити и решења 
инфраструктуре.

1. Однос према постојећој планској документацији

(Подаци о постојећој планској документацији су сас-
тавни део документације плана.)

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

– План детаљне регулације за проширење новог Бе-
жанијског гробља, („Службени лист града Београда”, број 
34/09), и то тако да се:

– мења профил Сурчинске улице која према Плану де-
таљне регулације за проширење новог Бежанијског гробља 
има коловоз ширине 14 m, обострано зеленило ширине 3m, 
обостране бициклистичке стазе ширине 2m и обостране 
троотаре ширине 3 m, тј. укупна ширина регулације 30m. 
Новопланирани профил има два пута по две саобраћајне 
траке (3,00 m + 3,50 m ширине) са разделним острвом (ши-
рине 4,50 m), обостранo ивичнo зеленило (минималне ши-
рине 1,0 m), обостране једносмерне бициклистичке траке 
(ширине 1,60m) и обостране тротоаре (ширине 2,0 m). 

–  Решење електроенергетске (ее) и телекомуникационе 
(тк) мреже преузето је из Плана детаљне регулације за про-
ширење новог Бежанијског гробља, с тим да су извршене 
следеће корекције:

– позиција поменутих планираних инсталација усклађе-
на је са новопланираним профилом Сурчинске улице;

– планско решење допуњено је планираним трасама за 
постављање ее и тк инсталација, обострано, целом дужи-
ном предметне саобраћајнице (према условима надлежних 
институција);

Решење водовода и канализације се мења у делу Сурчин-
ске улице.

Решење топловода и планираног дистрибутивног га-
совода је преузето из Плана детаљне регулације за про-
ширење новог Бежанијског гробља, с тим да је позиција 
поменутих планираних инсталација усклађена са новопла-
нираним профилом Сурчинске улице, планско решење је 
допуњено планираним градским гасоводом целом дужином 
предметне саобраћајнице.

– Детаљни урбанистички план аеродрома „Београд”, 
(„Службени лист града Београда”, број 25/88), – коригова-
на је геометрија раскрснице у зони укрштаја Аеродромске 
магистрале планиране Детаљним урбанистичким планом 
аеродрома „Београд”, и Сурчинске улице, ради уклапања 
планиране саобраћајнице у планирани профил.

Преузима се решење као стечена урбанистичка обавеза 
и остају на снази: 

– Детаљни урбанистички план за саобраћајницу Т6 од 
ауто-пута до саобраћајнице 13-13 („Службени лист града 
Београда”, број 9/73).

– Детаљни урбанистички план зоне II насеља на Бежа-
нијској коси у Новом Београду („Службени лист града Бео-
града”, број 17/85).

Саставни део овог плана су и:

II. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ

0. Прегледна ситуација Р 1:10.000 
1. Постојећа намена површина Р 1:1.000 
2. Планирана намена површина Р 1:1.000
3. Регулационо-нивелациони план за грађење објеката и саобраћајних 
површина са аналитичко – геодетским елементима за обележавање и 
попречним профилима 

Р 1:1.000

3.1 Подужни профил Р 1:100
4. План грађевинских парцела јавне намене са планом спровођења Р 1:1.000
5. План водоводне и канализационе мреже и објеката Р 1:1.000
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6. План електроенергетске и телекомуникационе мреже и објеката Р 1:1.000
7. План топловодне и гасоводне мреже и објеката Р 1:1.000
8  . Синхрон план Р 1:1.000
9. Инжењерскогеолошка карта терена Р 1:1.000

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ:

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
– Регистрација предузећа
– Лиценца одговорног урбанисте
– Одлука о приступању изради плана
– Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја 

на животну средину
– Услови и мишљења ЈКП и других учесника у изради 

плана
– Подаци о постојећој планској документацији
– Текст Концепта плана
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
– Топографски план (Р 1:1.000)
– Катастарски план (Р 1:1.000 и Р 1:2.500) 
– Катастар водова и подземних инсталација (Р 1:500 и 

Р 1:2.500)  
– Геолошко-геотехничка документација:
– Сепарат
– Инжењерскогеолошки пресек терена (Р 1:5.000/500)
– Извод из Генералног плана Београда 2021. 
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-814/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 38. Закона о пловидби и лу-
кама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 
73/10 и 121/12), члана 146. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – Од-
лука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука 
УС и 98/13 – Одлука УС), члана 8. став 1. тачка 2. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
26. тачка 1. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 5. и 6. Одлуке о по-
стављању пловила на делу обале и водног простора на те-
риторији града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 32/10, 10/11, 9/13 и 29/14), а по прибављеној сагласности 
министарства надлежног за послове саобраћаја број 342-01-
00065/2014-25 од 15. јула 2014. године, донела је

ИЗМЕНЕ ПЛА НА
МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБА-
ЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА (I ФАЗА)

На основу Одлуке о постављању пловила на делу обале 
и водног простора на територији града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 32/10, 10/11 и 9/13), приступа се 
измени Плана места за постављање пловила на делу обале и 
водног простора на територији града Београда (прва фаза) 
(„Службени лист града Београда”, број 9/2013).

Измена плана је у текстуалном делу, Поглавље 10. Пра-
вила за постављање пловила, у делу Посебна правила, тачка 
Понтон мења се и гласи:

„Максимална површина коју понтон заузима на води је 
100 m². Изузетно она може бити и већа.

Минимална удаљеност између понтона и суседних низ-
водних 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
– 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 0+950
– 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 инсти-

туција чији је оснивач град Београд или Република Србија су:
Река Дунав – десна обала- ст.km. 1169+000 – 1170+0000, 

место СЦ „25. Мај” до платоа Кула Небојша, дужине од 25 m, 
један пловни понтон,

Река Дунав – десна обала – ст. km. 1171+500 – 1173+500, 
потез рукавац Дунава, дуж комплекса хотела Југославија до 
Старе капетаније Земун, два пловна понтона 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 пон-
тон,

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.”

Измена плана у табелама:
Табела: Посебна правила за постављање пловила по зо-

нама
Измена плана у графичком делу:
– Лист 1 – приказ свих безусловних и условних простор-

них и функционалних ограничења
– Детаљни лист 2.2. Приказ зона за постављање пловила 
– Брише се лист 2.2.2. Приказ зона за постављање пло-

вила.
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Табела: Посебна правила за постављање пловила по зонама
КАТАЛОШКИ 

ЛИСТ
БРОЈ 
ЗОНЕ

ПОЧЕТНА 
СТАЦИОНАЖА

ЗАВРШНА 
СТАЦИОНАЖА СТРАНА ОБАЛЕ РЕКА ДУЖИНА 

ЗОНЕ НАМЕНА БРОЈ 
МАРИНА

БРОЈ РЕСТОРААНА 
НА ВОДИ 

ЛИСТ 2.1.1 100 1173+600 1175+080 ДО ДУНАВ 1348 МАРИНА И СПОРТ 5 0 250Х40 m
ЛИСТ 2.1.2 1 1173+000 1173+500 ДО ДУНАВ 500 МАРИНА И СПОРТ 6 0 50Х40 m

3 1172+560 1172+880 ДО ДУНАВ 340 МАРИНА И СПОРТ 2 0 160Х40 m
4 1171+980 1172+370 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 915 МАРИНА И СПОРТ 4 0 200Х40 m

ЛИСТ 2.1.3 5 1171+800 1171+960 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 230 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 5 450 m²
5а 1171+460 1171+700 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 495 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 11 450 m²
6 1170+680 1171+230 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 520 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 12 450 m²
6а 1170+420 1170+640 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 240 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 6 450 m²
7 1171+230 1171+460 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 260 МАРИНА И СПОРТ 2 0 100Х40 m
8 1170+000 1170+120 ДО-ДУНАВАЦ ДУНАВ 130 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 3 450 m²

ЛИСТ 2.2.1 82 0+090 0-150 ДО САВА 220 МАРИНА И СПОРТ 1 0 200Х30 m
9a 0+080 0+780 ЛО САВА 700 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 15 450 m²
9б 0+890 0+960 ЛО САВА 70 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 2 450 m²

ЛИСТ 2.3.1 77 2+780 3+260 ДО САВА 460 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 11 450 m²
76 3+400 3+550 ДО САВА 190 МАРИНА И СПОРТ 2 0 80Х30 m
76a 3+260 3+360 ДО САВА 120 МАРИНА И СПОРТ 1 0 120Х30 m
76b 3+820 4+240 ДО-ЧУКАРИЧКИ САВА 555 МАРИНА И СПОРТ 1 0 260Х150 m
75 3+800 4+120 ДО САВА 418 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 9 450 m²
74 4+230 4+530 ДО САВА 290 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 6 450 m²
12 3+980 4+140 ЛО САВА 160 МАРИНА И СПОРТ 1 0 160Х30 m
11 3+080 3+360 ЛО САВА 350 МАРИНА И СПОРТ 2 0 160Х30 m

ЛИСТ 2.3.2 13 5+000 5+070 LО САВА 75 МАРИНА И СПОРТ 1 0 75X30 m
14 5+150 5+270 LO САВА 120 МАРИНА И СПОРТ 1 0 120X30 m
15 5+500 5+700 ЛО САВА 200 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 4 450 m²

ЛИСТ 2.4.1 18 7+719 7+900 ЛО САВА 170 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 4 450 m²
17 7+200 7+615 ЛО САВА 400 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 7 450 m²
16 6+800 7+080 ЛО САВА 320 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 6 450 m²

ЛИСТ 2.5.2 32 13+625 13+770 ЛО САВА 160 МАРИНА И СПОРТ 1 0 160Х30 m
LIST 2.6.1 83A 1163+320 1163+940 ДО-РУКАВАЦ ДУНАВ 990 МАРИНА И СПОРТ 4 0 225Х150 m
LIST 2.6 83B 1164+800 1165+700 ДО ДУНАВ 1000 УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКАТ 0 16 450 m²

UKUPNO 11946 34 117
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Ове измене ступају на снагу даном објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 35-815/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
јула 2014. године, на основу чл. 9. и 10. Закона о штрајку 
(„Службени лист СРЈ”, број 29/96 и „Службени гласник РС”, 
бр. 101/05 – др. закон и 103/12 – Одлука УС) и чл. 25. и 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА ЗА 
ВРЕМЕ ШТРАЈКА ЗАПОСЛЕНИХ У ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД 

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се минимум процеса рада за 

време штрајка запослених у предшколским установама 
чији је оснивач град Београд (у даљем тексту: предшколске 
установе).

Члан 2.
Запослени у предшколским установама могу организо-

вати штрајк, у складу са законом, под условом да се обезбе-
ди минимум процеса рада утврђен овом Одлуком.

Члан 3.
Минимум процеса рада у предшколским установама, за 

време штрајка, обухвата обављање послова којима се обез-
беђује:

1. пријем и боравак деце, исхрана, нега и превентивно – 
здравствена заштита деце у току утврђеног радног времена 
предшколских установа и 

2. безбедност деце, запослених и објеката у време 
трајања штрајка.

Члан 4.
Начин обезбеђивања минимума процеса рада предш-

колске установе утврђују општим актом установе, у складу 
са законом.

Запослене који су дужни да раде за време штрајка ради 
обезбеђивања минимума процеса рада утврђеног овом од-
луком, по прибављеном мишљењу штрајкачког одбора, ди-
ректори предшколских установа одређују најдоцније пет 
дана пре почетка штрајка, у складу са законом.

Члан 5.
Акте из члана 4. ове одлуке, предшколске установе су у 

обавези да донесу у року од 15 дана од дана ступања на сна-
гу ове одлуке.

Члан 6.
О спровођењу ове одлуке стара се организациона једи-

ница Градске управе града Београда надлежна за послове 
образовања и дечје заштите.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-820/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу чл. 7, 28. и 30. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), чл. 4. и 13. Закона о јавним служба-
ма („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и чла-
ну 25. став 1. тачка 20. и члану 31. тачка 7. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДАНИЛО КИШ” 

ВОЖДОВАЦ, У НАСЕЉУ СТЕПА СТЕПАНОВИЋ

Члан 1.
Оснива се Основна школа „Данило Киш” Вождовац, у 

насељу „Степа Степановић”, за обављање делатности у об-
ласти основног образовања и васпитања.
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Члан 2.
Основна школа ће пословати под називом:
Основна школа „Данило Киш”. Седиште Основне школе 

„Данило Киш” (у даљем тексту: школа) је у Београду, град-
ска општина Вождовац, у насељу „Степа Степановић”, Ули-
ца генерала Штефаника број 6.

Члан 3.
На оснивање, организацију и рад школе примењују се 

прописи о јавним службама, основној школи и Закон о ос-
новама система образовања и васпитања.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности школе 

обезбеђују се у складу са законом. 

Члан 5.
Школа остварује наставни план и програм од првог до 

осмог разреда основне школе, почeв од школске 2014/2015. 
године.

Наставни план и програм остварује се на српском језику.

Члан 6.
До конституисања школског одбора, образује се При-

времени школски одбор, у саставу:
1. Александра Ђуровић, председник Привременог школ-

ског одбора,
2. Срђан Милић, менаџер у спорту,
3. Виктор Снегић, педагог,
4. Славица Сантрач, правник,
5. Наташа Прентовић, правник,
6. Дарко Савић, дипл. технолог,
7. Тања Ковачевић, дефектолог,
8. Кристина Вуичин, инж. енергетике,
9. Тијана Симоновић, правник.

Члан 7.
Привремени школски одбор има следеће обавезе:
– да донесе статут школе,
– да донесе школски програм и годишњи план рада шко-

ле за школску 2014/2015. годину,
– обављаће и друге послове из надлежности школског 

одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се 

именује школски одбор у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. 

Члан 8.
До избора директора школе, његове послове ће обавља-

ти и вршити његова овлашћења, вршилац дужности дирек-
тора школе кога ће поставити Привремени школски одбор. 

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 9.
Општи акти школе донеће се у року од 30 дана од дана 

доношења статута школе. 

Члан 10.
Одређени број ученика који су уписани, односно запо-

чели основно образовање у ОШ „Бора Станковић” Пауно-
ва бр. 19а, ОШ „Змај Јова Јовановић” ул. Мештровићева 
бр. 19 и ОШ „Ђура Даничић” ул. Мештровићева бр. 19а, а 
који су са пребивалиштем у насељу „Степа Степановић” и 
другим оближњим насељима на подручју школе, у школској 

2014/2015. години наставиће, на основу писмене саглас-
ности родитеља, стицање основног образовања у Основној 
школи „Данило Киш” у Београду, Вождовац у насељу „Сте-
па Степановић”, Улица генерала Штефаника број 6. 

Члан 11.
Наставни кадар Основне школе „Данило Киш” биће за-

послен у складу са чланом 130. и чланом 131. Закона о сис-
тему образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13). 

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

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
почев од школске 2014/2015. године.

Скупштина града Београда
Број 6-817/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 29. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13), члана 2. Уредбе о критеријумима 
за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта 
о мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 
80/10) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
У Одлуци о мрежи предшколских установа на терито-

рији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
8/12 и 23/12 – испр.), Мрежа предшколских установа, која је 
саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

МРЕЖА 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА

Ред.
број

Назив и седиште 
предшколске 

установе

Објекти у којима се обавља 
делатност

Капацитет

Повр-
шина

објекта 

Повр-
шина

компл.
двор.

Грађе-
вински
капаци-

тет
број кор.

1 2 3 4 5 6
I „БОШКО БУХА” 

ПАЛИЛУЛА
Прерадовићева 2а

1 „Мали Принц” Прерадовиће-
ва 2а

1.755 3.380 198

2 „Полетарац” Краљице Марије 
46

633 602 100

3 „Невен” Владетина 29 278 330 50
4 „Пионир” Далматинска 45 260 910 50
5 „Бубамара” Прибојска 42а 264 389 50
6 „Бисери” Срнетичка 22 1.388 2.330 275
7 „Звончица” Пана Ђукића 10 1.084 22.389 84
8 „Малецка” Коперникова 16 580 600 48
9 „Снежана” Ђушина 15 217 315 49

10 „Славујак” Пере Ћетковића 
37а

2.472 8.059 298
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1 2 3 4 5 6
11 „Бошко Буха” – са централ-

ном кухињом
Стевана Дукића 28

1.430 2.572  222
(3000 

оброка)
12 „Плави Чуперак” Диљска 17 1.277 1.516 150
13 „Сунцокрети” Вишњички 

венац 47
1.730 9.080 272

14 „Мимоза” Крњача Партизан-
ски блок 4

412 1.645 112

15 „Весељко” Котеж Трајка 
Грковића 1

1.026 1.600 136

16 „Пахуљица” Котеж Славка 
Колара 1

1.071 1.630 148

17 „Коцкица” Борча Греда 12 
октобра 20

805 2.294 124

18 „Јежурко” Борча III Ратних 
војних инвалида 43

1.148 1.680 161

19 „Весна” Падинска Скела Инд. 
Насеље 52

573 5.151 87

20 „Ластавица” Падинска Скела 
бб

1.200 6.736 136

21 „Смешко” Бесни Фок бб 446 658 75
22 „Пролеће” Јабучки рит бб 373 1.704 50
23 „Цврчак” Борча I Соње Ма-

ринковић 18
757 2.100 124

24 „Лепушница” Глогоњски 
рит бб

285 2.617 75

25 „Биберче” Борча Ратних 
војних инвалида 23 

 90 25

26
27

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

 90

90

 25

24

28

29

30

31

32

„Маслачак” 
Ковилово бб
„Дунавска бајка” 
Борча ЈНА бб
„Бамби” Овча Иве Лоле 
Рибара 4
„Петар Пан” Борча 
Ратних војних 
инвалида 5
„Мали сунцокрети” Дечја бб

 76

1.000

60

90

567 

 2.500

1.500

250

5.670

 25

200

24

37

140 
33  ОШ „Иван Милутиновић” 

Велико село 
30 230 20

34  ОШ „Иван Милутиновић” 
Сланци

20 280  20

 35

36
37

38

39

 ОШ „Јован Цвијић” При-
бојска 42 
ОШ „Олга Петров” Врбовски 
ОШ „Др Арчибалд Рајс” 
Патриса Лумумбе 5 
ОШ „Васа Пелагић” Овча 
Михајла Еманескуа 65 
ОШ „Раде Драинац” Борча 
Ковиловска 1

 40

40
40

48

50 

 280

230
200

150

 25

25
78

52

78

 II „ВРАЧАР”
ВРАЧАР
Бјелановићева 2
са централном 
кухињом

1.826 2000 (7000 
оброка)

 1 „Мића и Аћим” В. Драгоми-
ра 11

1.800 3.378 240

 2 „Луња” Метохијска 42 1.800 1.200 190
 3 „Бисер” Светозара 

Марковића 14
1.972 555 240

 4 „Гуливер” Младе Босне 5 595 1.117 100
 5 „Нада Пурић” Крунска 68 677 341 111
 6  „Лепа Витас” Хаџи Милен-

тијева 35
576 398 96

 7 „Каспер” Десанке Максимо-
вић 17

141 96

 8 „Палчић” Вукице Митровић 10 184 162 48
 9 „Звончић” Симе Игуманова 16 206 90 48

 10 „Чаролије” Кумановска 11 314 388 65
 11 „Свети Сава» Авалска 8 356 96
 12 „Бубамара” ОШ „Синиша 

Николајевић”, Тимочка 24
169 60

1 2 3 4 5 6
 13 „Фића” ОШ „Краљ Петар II” 

Марулићева 8
389 104

 14 „Маза” Петроградска 3  200 80  45
III „ДЕЧЈИ ДАНИ” 

СТАРИ ГРАД
Господар Јевремо-
ва 18

 1  „Лептирић”- са централном 
кухињом 
Господар Јевремова 18

1.543 900 177

(2000 
оброка)

 2 „Беби сервис” Змаја од 
Ноћаја 13б

 80  250

 3 „Вила” Господар Јевремова 20 360 900  74
 4 „Скадарлија” Џорџа Вашинг-

тона 23
3.240 6.330 528

 5 „Звончић” Панчићева 22 2.062 2.524 336
 6 „Липа” Солунска 19 1.827 1.000 240
 7 „Дунавско обданиште” Цара 

Душана 1
712 400 120

 8 „Мрвица” Копитарева 
градина 2

663 75 110

 9 „Мајски Цвет” Васе 
Чарапића 7-9

1.650 288

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

„Лола” Француска 32
„Дечји клуб» Француска 32

 332
300

 72
99

 IV „Др. СИМА 
МИЛОШЕВИЋ” 
ЗЕМУН
Капетана Радича 
Петровића 26

1 „Чаролија” са централном 
кухињом
Капетана Радича Петровића 26

2.117 5.873 264

(1500 
оброка)

 2 „Зврк” Словенска 4 677 1.284 144
3 „Камичак” Славише Вајнера бб 713 2.697 168
4 „Земунски бисер” са централ-

ном кухињом 
Драгана Ракића 39

1.717 5.580 192

(1500 
оброка)

5 „Рода” Угриновци Београд-
ска 20

473 1.016 96

6 „Мали Принц” Карловачка 27 583 1.295 96
7 „Пачја школа” Галеника 1, 

Михаила Вукше 2а
1.705 2.153 156

8 „Веверица” Галеника 2, 
Сестара Страјин 50

1.292 4943 132

9 „Електронска индустрија”,
Батајнички друм 23

2.140 7.860 312

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

1.393  2.999 288

(1500 
оброка)

11 „Бубамара” са централном ку-
хињом, Земун  поље, Душана 
Мађарчића Корчагина 5

1.217 5.409 90

 12 „Чворак” Батајница, Далма-
тинске загоре 92

 1.170 2.261  195

13 „Пчелица Маја” Новоград-
ска 17

396 472 120

14 „Вила звончица” 22. октобра 49 171 256 72
15 „Златни бор” Златиборска 46 1.349 2.050 144
16 „Флора” Калварија Ђорђа 

Пантелића бб
313 1.700 120

17 „Искрица” Железничка 4 286 871 72
18  „Браћа Абафи”, Светозара 

Милетића 18
 187 399 72

19 „Врапче” Београдска 3-5 280 96
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1 2 3 4 5 6
20  „Цврчак” Вртларска 23 157 48
21 „Алиса” Старца Вујадина 7 122 48
22  „Пепељуга” Цара Душана 123 293 730  96
23 „Маца” Насеље 13. мај 97 24
24 „Бубице” Батајница, Официр-

ска колонија 10 
104 500 24

25 „Палчић” Новоградска 73  246 793 60
26 „Први корак” Џорџа Вашинг-

тона 5
281 400 60

27 „Колибри” Цара Душана 87 95 26
28 

29

„Милица” Алтина, Добано-
вачки пут 58
„Петар Пан”, Батајница, 
Пуковника 
Миленка Павловића 136 б

 1.975

1.284

 4.175

2.481

 256

157

30

31 
32
33 

34

35

36

37

„Мала Сирена” Кеј осло-
бођења бб
„Мрвица” Шилерова 87
ОШ „Сутјеска” Задругарска 1
ОШ „Бранко Радичевић” Ба-
тајница, Браће Михајловић 2
ОШ „Бошко Палковљевић 
Пинки” 
Батајница, Несврстаних 
земаља 5
ОШ „Бранко Пешић” Земун,
Светотројчина 4
ОШ „Сава Шумановић” 
Алтина, 
Добановачки пут 107
ОШ „Михајло Пупин” Еми-
лије Јакшић 31А 

 479

142
62
60

60

30

37

45

 7.867

201

 88

60
25
50

24

50

52

26

V „СУРЧИН”
СУРЧИН
Братства и једин-
ства 2

1  „Дуга” Сурчин Братства и 
јединства 2

1.293 1.370 216

2  „Ластавица” Јаково Боље-
вачка 2

480 300 96

3  „Патуљак” Добановци 
Земунска 20 

1.451 1.472 285

4
5

6 

7 

8

9

10

„Бамби” Бечмен 11. октобра 36
ОШ „22. Октобар” Сурчин, 
Маршала Тита 8
ОШ „Бранко Радичевић” 
Бољевци,
Браће Кокир 5
ОШ „Бранко Радичевић” 
Прогар,
Момира Пуцаревића 1.
ОШ „Душан Вукасовић 
Диоген” 
Петровчић, Душана Вукасо-
вића 5
ОШ „Вук Караџић” Сурчин, 
Братства и
јединства 1 
ОШ „Вожд Карађорђе” Јаково, 
Бољевачка 2

280
90

25

25

25

60

60

520 114
75

20

20

20

50

50

VI „ЗВЕЗДАРА” 
ЗВЕЗДАРА
Суботичка 2

 1 „Дуга” Суботичка 2 1.235 1.360 205
2 „Чигра” Устаничка 194а 2.278 1.651 380
3 „Дечји Луг” Павла Васића 2а 1.522 9.150 254
4 „Сунчица” Војводе Богдана 1  550 980 91
5  „Цврчак” Захумска 23 117 20
6 „Драгуљче” Ђурићева 3 827 800 138
7 „Звездара” Чингријина 1а 664 110
8 „Жубор” В. Косановића 43 904 620 150
9 „Весељко” Велизара Косано-

вића 7
224 1.250 33

 10 „Колибри” 10 Авијатичара 2а 1.066 1.358 177
 11 „Кошута” Благајска 4 1.066 1.358 177
 12 „Маслачак” Петраркина 3 967 2.228 161
 13 „Лане” Ариљска бб 718 1.334 120
 14 „Зека” Византијска 57 390 580 65

1 2 3 4 5 6
 15 „Сунце” 16 октобра 8 1.869 7.750 311
 16 „Зора” Панте Срећковића 10 са 396 850 66
 централном кухињом 2.931 7.428

(6000 
оброка)

 17 „Звездани гај” Вељка Дугоше-
вића 48 
са Дечјим центром „Звезда-
ни гај”

750

3.700

17.428 140

 18 „Наша Бајка” Поп Стојанова 7 498 267 83
 19 „Мали Маслачак” 

Петраркина 4-12
163 27

 20 „Плави Чуперак” Вјекослава 
Ковача 3а

698 509 116

 21 „Маштарије” Прешевска 61а 799 470 133
 22 „Славуј” Чеде Мијатовића 6 289 84 48
 23
24

 „Звездица” Пупинова 4
ОШ „Владислав Петкови ДИС”, 
В.М. Луг, Р. Љумовића 20

1.800
70

1.000  300
52

 25
26

„Звончица” Љубише Миодра-
говића 5
„Бубамара” Меше Селимо-
вића 11

 2.487

2.300 

 2.200

1.650

 415

383

27

28
29
30
31
32
33
34
35 

„Облачак” В. М. Луг Веселина 
Чајкановића 45
„Лавић” Сопоћанска 3
„Змајчић” Денкова башта
ОШ „Десанка Максимовић”
ОШ „Драгојло Дудић”
ОШ „Иван Горан Ковачић”
ОШ „Стеван Синђелић”
ОШ „Ћирило и Методије”
ОШ „1300 каплара” 

 1.890

336
400

40
40
40
40
50
40

 1.200

500
3265

 316

56
50
26
26
26
26
52
26

VII „11. АПРИЛ” 
НОВИ БЕОГРАД
Народних
хероја 12 а

1 „Невен” – са централном 
кухињом
Народних хероја 12а

1.062 4.058 72

(1000 
оброка)

2 „Бамби” Земунска 3б  1.163  2.315  126
3 „Исток» Јурија Гагарина 168  1.640 4.630 240
4 „Звончићи” Јурија Гагарина 215 1.926 6.820 288
5 „Ластавица” Булевар Милути-

на Миланковића 186
956 3.220 144

6 „Лане” Булевар Арсенија 
Чарнојевића 143а

1.105 4.060 144

7 „Бисер” Омладинских 
бригада 106

2.840 9.100 300

8 „Срна” – са централном 
кухињом Омладинских 
бригада 136

2.474 7.480 288

(1200 
оброка)

9 „Весна” – са централном 
кухињом 
Булевар др Зорана Ђинђића 42

1.024 2.495 108

(1500 
оброка)

10 „Зека” Булевар др Зорана 
Ђинђића 55

1.030 2.097 144

11 „Пчелица”Пролетерске соли-
дарности 75

1.629 2.979 192

12 „Лептирић” Милентија Попо-
вића 34

1.626 2.979 240

13 „Чуперак” Булевар Михајла 
Пупина 45

664 1.963 108

14 „Славуј” – са централном 
кухињом 
Булевар Уметности 31

1.740 5.567 264

(1500 
оброка)

 15 „Чигра” Булевар уметности 25 1.069 3.853 168
16 „Маја” Грамшијева 2а 2.240 8.350 264
17 „Сунцокрет” Палмира Тоља-

тија” 26а
751 5.190 120
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18 „Изворчић” Булевар Михајла 

Пупина 175
1.130 2.157 156

19 „Петлић” Студентска 2 780 4.117 144
20 „Полетарац” Народних хероја 

19а
1.100 2.565 144

21 „Љубичица” Војвођанска 72 200 239 48
22 „Балончићи” Ледине Румска 2 241 1.735 48
23 „Сунце” Нехруова 126 1.350 10.840 168
24 „Наша радост”, 

Булевар др Зорана Ђинђића 114
1.130 2.162 216

25 „Шећерко” Париске комуне 33а 402 3.707 96
26 „Маслачак” Отона Жупан-

чића 39
203 2.887 48

27 „Бајка” Тошин бунар 134 203 4.893 48
28 „Срећко” Париске комуне 

31-33
452 56

29 „Врабац” Бежанијска коса, 
Данила Лекића Шпанца 2 

2.115 4.248 210

30 „Шврћа» Јурија Гагарина 152 78 32
31 „Шврћа» Јурија Гагарина 160 108 29
32 „Шврћа» Јурија Гагарина 170 78 25
33 „Шврћа» Јурија Гагарина 178 108 29
34 „Шврћа» Гандијева 49  68 28
35 „Чаролија” Булевар др Зорана 

Ђинђића 123
 506 96

36
37

38

„Ђурђевак” Јурија Гагарина 221
„Звездана прашина” Неде 
Спасојевић 14
„Тесла – наука за живот Буле-
вар Црвене армије 1

 186
1.624

1.722

5.015

2.436

48
252

230

 VIII „ РАКОВИЦА” 
РАКОВИЦА
Славољуба Вукса-
новића 22

1 „Изворчић” Славољуба Вукса-
новића 22

2.518 6.050 300

2 „Лабудић” Гочка 59 2.786 6.437 348
3 „Петлић” Омладинско шета-

лиште 3
1.164 2.617 180

4 „Канаринац” Ивана Мичу-
рина 27

706 2.600 168

5 „Хајди” С.Пауновића 45а 1.034 6.017 180
6 „Душко Радовић” Видиковач-

ки венац 73а
2.794 8.500 348

7 „Долорес” Милице Српкиње 32 1.165 1.000 168
8 „Сретен Младеновић” Вукасо-

вићева 1а
392 1.932 120

9 „Димитрије Котуровић” 
Миливоја Петровића 2

344 1.924 96

10  „Депаданс” Ул. Старца 
Милије 1 

83 24

11 „Пионирски град” Кнеза 
Вишеслава 27

 638  3.000 168

12  „Језерце» Ресник Едварда 
Грига 18а 

 2.200 9.287  312

 13  „Језерце 2” Ресник Зелењак 7  80 172 40
14  „Школица” Ресник Јосипа 

Теларевића 1
 298 1500 90

15  „Орашчић” Видиковачки 
венац 79

 1530 500 240

16

17
18

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

 93

20
300

 26

20
40

 IX „САВСКИ ВЕ-
НАЦ” САВСКИ 
ВЕНАЦ
Топчидерски 
венац 1

1 „Света Петка” са централном 
кухињом
Топчидерски венац 1

1.743 4.200 198
(4000 

оброка)
2 „Царица Милица” Милана 

Тепића 16
819 3.200 198

1 2 3 4 5 6
3 „Краљица Јелена Анжујска” 

Вишеградска 27
981 2.600 168

4 „Краљ Петар Први”Владете 
Ковачевића 1

1.180 2.800 156

5 „Краљица Марија” Милоша 
Поцерца 6

1.123 163

6 „Пчелица” Сењачка 46 1.361 2.200 147
 7 „Грофица Олга” Ужичка 18 840 2.300 80
 8 „Анђелак” Бирчанинова 18а 921 2.600 168
 9 „Принцеза Оливера” Гаврила 

Принципа 65
426 2.100 96

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

ЗМАЈ” 
ВОЖДОВАЦ 
Саве Шумано-
вића 1

 1 „Чика Јова Змај” – са цен-
тралном 
кухињом, Саве Шумановића 1

2.390 7.255 297
(2000 

оброка)
 2  „1001. радост” Струмичка 88а 1.721 3534  248
 3 „Шећерко” Н.Х. В.

Томановића 25
1.137 3.190 198

 4 „Брезе” Н.Х .М. Умљеновића 9 988 1.537 111
 5 „Сестре Букумировић” Игња-

та Јоба 69
2.138 11.930 272

 6 „Дизниленд” са централном 
кухињом Адмирала Вуковића 5

1.278 4.670 161
(2000 

оброка)
 7 „Невен” Кумодраж Мајска 9 1.522 5.647 210
 8 „Љоља” Црнотравска 11в 964 3.235 148
 9 „Цицибан” Струмичка 63 546 1.209 100

 10 „Наша деца” Пиротска 17 482 3.800 125
11 „Бисери” Љермонтова 9 766 2.208 150
12 „Чика Андра” Заплањска 16 914 3.400 200
13 „Плави Чуперак” Драгице 

Кончар 8а
880 3.600 150

14 „Мила Јефтовић” Данијело-
ва 24

411 1.627 125

15 „Пинокио” Богдана 
Поповића бб

416 1.810 100

16 „Петар Пан” Јове Илића 144а 353 1.437 75
17 „Жикица Јовановић” Војводе 

Степе 195
180 75

18 „Радосно детињство” Рипањ, 
Пут за колонију 57

353 860 62

19 „Ненад Парента” Генерала 
Харинса 31

231 250 50

20 „Вивак” Пиносава Булевар 
ЈНА 18

203 3.454 37

21 „Дечја радост” Браће Ковач 74 550 48
22 „Ђулићи I” Пашманска 16 250 199 48
23 „Зрнце” Браће Јерковића 163 59 12
24 „Љиљан” Лесковачка 4 347 502 60
25  МЗ „Зуце” Зуце 14.нова 1а 33 15
26  „Колибри” Рипањ Ерчанска 1 130 200 48
 27  „Васа Чарапић” Бели поток, 

Васе Чарапића 53
360 400 50

28

29

30

31

32

33
34

35

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

 80

54

54

60

50

40
65

27

 70

13

40

22

10

32
23

37
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36

37

38

39

40

41

42

ОШ „Змај Јова Јовановић” 
Мештровићева 19
ОШ „Ђура Даничић” Мештро-
вићева 19а
ОШ „Бора Станковић” Пау-
нова 19а
„Штрумфета” Николе Ђурко-
вића 44
„Лептирић” Војводе Степе 
405М
ОШ „Вук Караџић” Рипањ 
Ерчанска 3
ОШ „Доситеј Обрадовић” 
Максима Горког 94

 90

63

55

192

396

50

35

 45

22

39

28

71

27

20

 XI „ЧУКАРИЦА” ЧУКАРИЦА 
Пожешка 28

1 „Свети Сава” Пожешка 28 2.160 8.258 300
2 „Радосно детињство” Б. Мар-

ковића 27
2.277 3.858 324

3 „Невен” са централном 
кухињом Пожешка 168

1.469 2.210  161

(1480 
оброка)

4 „Сањалица” са централном 
кухињом Јабланичка 20

3.600 12.000 468
(950

оброка)
5 „Дечји Гај” Платана 8 3.170 5.500 300
6 „Сунце” Р. Ракоњца 4а 2.014 2.921 264
7 „Весељко” Авалска 17 4.219 7.100 384
8 „Цврчак” Умка 13. октобра 

33-35
1.020 7.300 132

9 „Рода” Београдског батаљона 9а 334 1.372 120
10 „Жирић” Кнеза Вишеслава 72 320 2.000 120
11 „Кошута” Д. Аврамовића 17 725 7.000 144
12 „Горица” Сремчица Томаса 

Едисона 1
2.569 15.087 325

13 „Плави чуперак” Свете Милу-
тиновића 21

300 3.000 72

14 „Дуга” Младена Митрића 5 105 25
 15

16
17

18
19
20

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

 2.260

2.007
1.743

250
130

94

 12.000

14.330
4.000

400
1.800

 270
(1.200 

оброка)
270
240

50
50
25

21 ОШ „Ђорђе Крстић» Живка 
Настића Бабе 12

55 66

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

53 50

 23  МЗ „Жарково” Михајла 
Валтровића 36

32 25

24

25

 „Дечји клуб” Илије Стојади-
новића 87/3
ОШ „Владимир Назор” 
Железник, 
Милана Мијалковића 11

178

50

50

52

 26 „Ђурђевак” Зрмањска 1 309 400 73
 XII „ЈЕЛИЦА ОБРА-

ДОВИЋ” МЛАДЕ-
НОВАЦ
Вука Караџића 77

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

5

„Плави чуперак” Ковачевац 
82. нова 8
„Звездица” Славка Манојло-
вића 63

 853

800

 400

1.500

 100

156

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

 10  ОШ „К. Ђукић” Међулужје 50 28
11  ОШ „Б. Симић” Велика Крсна 192 56

1 2 3 4 5 6
12  ОШ „Свети Сава” село 

Младеновац
90 28

13  ОШ „Свети Сава» Границе 46 28
14  ОШ „Б. Лазић” Влашка 80 56
15  ОШ „Б. Лазић” Сенаја 32 28
16  ОШ „Б. Лазић” Амерић 40 28
17  ОШ „М.Живојиновић» 

Шепшин
108 28

18

19

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

 50

72

 28

26

20  ОШ „М.Милошевић» Јагњило 151 56
21  ОШ „М.Милошевић» 

Рабровац
55 28

XIII „ЛАНЕ” ГРОЦКА 
Хајдук Вељка 31

 1 „Лане” Гроцка, Хајдук Вељка 31 1.095 2.654 145
 2 „Лане” Врчин, Облаковска бб 951 2.500  120
 3 „Лане” Калуђерица, Краља 

Петра I бб
944  3.000 195

4
5

6

7

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

 1.650
3.000

364

42

 2.400
3.000

666

 170
280

90

21

 8
9

ОШ „Дражањ” Дражањ 
ОШ „Никола Тесла” Винча

 50
90

 34
49

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

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

 40
21

 17
18

15  ОШ „Илија Гарашанин” 
Брестовик 

40 21

16  ОШ „Илија Гарашанин” 
Гроцка 

50 20

17  ОШ „Илија Гарашанин” 
Заклопача 

50 29

18  ОШ „Иво Лола Рибар” 
Бегаљица 

48 40

 XIV „НАША РАДОСТ” 
СОПОТ 
Кнеза Милоша 8

 1 „Шврћа” Сопот Кнеза Ми-
лоша 8

1.117 22 206

2 „Лептирић” Раља Вука Ка-
раџића 4

1.221 19 158

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

568 11 60

4  МЗ „Дучина” Дучина 30 25
5  МЗ „Рогача” Рогача  60 20 20
6  МЗ”Мали Пожаревац” Мали

Пожаревац
25 20

 7  ОШ „Ј.Миловановић» 
Ђуринци

40 30

8  ОШ „Ј.Миловановић» Неме-
никуће

30 20

9

10

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

30

25

 20

10

 XV „ПЕРКА ВИЋЕН-
ТИЈЕВИЋ” 
ОБРЕНОВАЦ
Вука Караџића 92

 1 „Цицибан” Вука Караџића 92 916 3.181 132
 2 „Зека” И.Штагљара 3 1.115 3.808 144
 3 „Колибри” Барич Радничка 3 769 4.612 120
 4 „Весељко” Ђачког батаљона 36 а 1.439 4.437 168
 5
6

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

 1.568
430 

6.379
300

216
200



22. јул 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 62 – 21

1 2 3 4 5 6
 7
8

ОШ „Грабовац” Грабовац 
ОШ „Грабовац” Доњи крај

 80
40

 30
25

 9  ОШ „Грабовац” Дрен 45 30
10  ОШ „Грабовац” Љубинић 75 30
11  ОШ „Живојин Перић” 

Стублине
80 25

12  ОШ „Јован Јовановић Змај» 
Звечка

55 25

13  ОШ „Посавски партизани” 
Забрежје

45 30

14  ОШ „Дражевац” Пољане 55 30
15  ОШ „Дражевац” Баљевац 45 25
16  ОШ „Дражевац” Дражевац 55 30
17  ОШ „Дражевац”, Јасенак 45 30
18  ОШ „Дражевац” Конатице 45 30
19  ОШ „Никола Тесла” Ратари 45 30
20  ОШ „Грабовац” Вукићевица 45 30
21  ОШ „Живојин Перић” 

Трстеница
45 30

22  ОШ „Никола Тесла” Ушће 45 30
23
24
25

26

27

МЗ „Скела” Скела
МЗ „Пироман” Пироман
ОШ „Прва обреновачка шко-
ла” Кртинска
ОШ Прва обреновачка школа” 
Уровци
„Стублине” Стублине

80
39
45

45

1.707

300

10.989

30
25
25
25

200

 XVI „ПОЛЕТАРАЦ” 
БАРАЈЕВО
Светосавска 83

 1 „Полетарац” Барајево Свето-
савска 83

513 2550 90

 2  „Слончићи” са централном 
кухињом 
Светосавска 83

500 450  80

(2000 
оброка)

 3  „Звончићи” Барајево Свето-
савска 56

310 400  100

 4  МЗ „Баћевац» Баћевац 32  16
 5  „Јагодица” Вранић Трг палих 

бораца 1
 265 120  115

 6  ОШ „К.С.Марковић” Ар-
најево

30  15

 7  ОШ „К.С.Марковић” Глум-
чево брдо

 30  15

 8  ОШ „К.С.Марковић” Велики 
борак

42  21

 9

10

 ОШ „К.С.Марковић” Средњи 
крај
ОШ „К.С.Марковић” Рожанци

24

30

 12

15
 11
12

13

14

15
16

17
18

ОШ „К.С.Марковић” Равни гај
ОШ „К.С.Марковић” Манић
ДЗ Бељина
„Врапчићи” Мељак, Маршала 
Тита 30б
„Свети Сава” Насеље гај, 
Барајевска 7а
ОШ „К.С.Марковић Лисовић
ОШ „Павле Поповић” Шиља-
ковац
МЗ „Гунцати” Гунцати
МЗ „Бождаревац” Бождаревац

 22
24

40

120

720
24

137
40 

200
8000

 11
12

20

50

120
12

60
20 

XVII „РАКИЛА КО-
ТАРОВ ВУКА” 
ЛАЗАРЕВАЦ
Даре Ранџић 

 1 „Детињство” Даре Ранџић 1 1.033 2.503 180
 2

3

4

„Дечје царство” Дула Ка-
раклајића 31а
„Бубамара» са централном 
кухињом Доситеја Обрадо-
вића 4/1
„Анастасија” Светог Дими-
трија 22

 2.296

753

130

 16.336

3.000

500

 324
96

(2000 
оброка)

44

 5 „Пчелице” Ђ. Ковачевића 23 62 24

1 2 3 4 5 6
 6 „Лептирић” Орешац Вељка 

Влаховића 42
102 24

 7 „Степојевац” Степојевац 97 24
 8 „Рудовци” Рудовци 97 24
 9 „Вреоци” Вреоци 90 24
10 „Дудовица” Дудовица 90 24
11 „Брајковац” Брајковац 70 24
12 „Велики Црљени” Велики 

Црљени
70 24

13  „Чибутковица» Чибутковица 132  25
14  „Барошевац» Барошевац 70  20
15  „Соколово” Соколово 64  22
16
17

18
19
20

 „Зеоке» Зеоке
„Анђелчићи”, Душан Петро-
вић Шане бб
„Маслачак”, МЗ Шопић
„Сунцокрет”, Велики Црљени
„Крцко”, Рудовци

 130
63

350
200
200

420
350
350

 28
28

140
52
41

21  ОШ „Дуле Караклајић» Петка  98  28
22  ОШ „Михајло Младеновић-

Сеља” Жупањац
90  28

 23  ОШ „Слободан Пенезић 
Крцун” Јунковац

56   22

24  ОШ „Слободан Пенезић 
Крцун” Араповац

56  18

25  ОШ „Слободан Пенезић 
Крцун” Миросаљци

64  24

26  ОШ „Диша Ђурђевић» 
Медошевац

80  18

27  ОШ „Вук Караџић”, Врбовно 56  20
28  ОШ „Вук Караџић”, К. Лесковац 56  20
29  ОШ „Дуле Караклајић”, 

Лазаревац
75  56

30  ОШ „Кнез Лазар”, Лазаревац 72  56
31
32
33
34

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

 56
95
81
64

200
958
500

 20
25

9
20

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
 Број 6-819/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодије вић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. Зако-
на о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и 
члана 31. тачка 2. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА РУСКИМ И СРПСКИМ 
ВОЈНИЦИМА ПОГИНУЛИМ У ПРВОМ СВЕТСКОМ 

РАТУ

Члан 1.
Подиже се споменик руским и српским војницима поги-

нулим у Првом светском рату, на раскршћу пешачких кому-
никација у парку Велики Калемегдан, у непосредној близини 
Савског шеталишта.

Члан 2.
Споменик руским и српским војницима погинулим у 

Првом светском рату са постаментом је поклон Центра На-
ционалне славе Русије и Фонда Андреја Првозваног.
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Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
и Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-830/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодије вић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 9. Одлуке о подизању и одр-
жавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) и члана 31. тачка 2. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕШТАЊУ СПОМЕНИКА ДИМИТРИЈА ТУЦО-
ВИЋА НА НОВИ ПЛАТО ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА ИЗ-

МЕЂУ ТРГА СЛАВИЈА И УЛИЦЕ КРАЉА МИЛУТИНА

Члан 1.
Измешта се споменик Димитрију Туцовићу у Београду 

на нови плато Димитрија Туцовића између Трга Славија у 
Улице краља Милутина, због уређења и реконструкције 
Трга Славија.

Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Агенција за инвестиције и становање, Секретари-
јат за урбанизам и грађевинске послове и Завод за заштиту 
споменика културе града Београда.

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

Скупштина града Београда
Број 6-831/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодије вић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 32. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 4. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 
71/94 и 79/05), члана 12. Закона о главном граду („Службвени 
гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), до-
нела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА УСТАНОВЕ ЗА ФИ-
ЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЦЕН-

ТАР „ТАШМАЈДАН” У БЕОГРАДУ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком врши се промена оснивачког акта – Ре-

шења о оснивању Установе са самосталним финансирањем 

са називом „Стадион Ташмајдан” Београд бр. 1191/58 од 
27. јуна 1958. године, уписане у регистар Привредног суда 
у Београду бр. IX fi 14839/02 од 23. децембра 2002. године, са 
матичним бројем 07046103, у складу са одредбама Закона о 
јавним службама.

II. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 2.
Оснивач Установе за физичку културу спортско-рекреа-

тивни центар „Ташмајдан” је град Београд ( у даљем тексту: 
оснивач)

Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком, 
преко директора, Управног одбора и Надзорног одбора, 
које именује и разрешава Скупштина града.

Члан 3.
Установа је основана као установа која управља сред-

ствима у јавној својини. 
Установа је основана на неодређено време.

Члан 4.
Установа има својство правног лица.
Установа у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

III. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 5.
Установа послује под пословним именом: Установа за фи-

зичку културу спортско-рекреативни центар „Ташмајдан”.
Скраћено пословно име установе је: УФК СРЦ „Ташмајдан”.

Члан 6.
Седиште Установе је у Београду, Улица Илије Гарашани-

на бр. 26.

Члан 7.
Пословно име и седиште Установе из члана 5. и 6. не 

може да се промени без претходне сагласности у оснивача.

IV. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 8.
Претежна делатност Установе је:
93.11 – делатност спортских објекта
Установа може обављати и друге делатности, укљу-

чујући и послове спољнотрговинског промета роба и услу-
га, у складу са законом.

V. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА

Члан 9.
Основна права оснивача су да:
1) Управља Установом
2) Учествује у расподели ликвидационе или стечајне 

масе, после престанка Установе стечајем или ликвидацијом, 
а по подмирењу обавеза установе,

3) Буде информисан о раду Установе
Поред права из става 1. oвог члана, оснивач има и друга 

права у складу са законом и овом одлуком.

VI. ЗАСТУПАЊЕ ДРУШТВА

Члан 10.
Установу у пословима унутрашњег и спољнотрговин-

ског промета заступа директор без ограничења.
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Члан 11.
Установа самостално иступа у правном промету у своје 

име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале у посло-

вању установе, установа одговара целокупном својом 
имовином.

Оснивач не одговара за обавезе установе, осим у слу-
чајевима предвиђеним овом Одлуком.

VII. ОРГАНИ УСТАНОВЕ

Члан 12.
Органи Установе су: 
1. директор,
2. Управни одбор,
3. Надзорни одбор

Члан 13.
Директор:
– заступа и представља Установу без ограничења,
– организује и руководи процесом рада и води посло-

вање установе,
– самостално доноси одлуке и одговара за законитост 

рада у установи,
– предлаже програм рада и план развоја установе, као и 

програм мера за њихово спровођење,
– извршава одлуке Управног одбора,
– потписује Колективни уговор,
– именује и разрешава руководиоце организационих је-

диница и друге раднике са посебним овлашћењима и одго-
ворности,

– доноси општи акт о организацији и систематизацији 
послова и друга општа акта,

– одлучује о појединачним правима, обавезама и одго-
ворностима радника на раду и у вези са радом, у складу са 
законом и Колективним уговором,

– врши и друге послове одређене законом, статутом, 
општим актима и одлукама Управног одбора.

Члан 14.
Директор Установе може имати заменика. 
Заменик директора врши послове из надлежности ди-

ректора, које му он повери, односно замењује директора у 
случају његове спречености или одсутности.

Директор и његов заменик могу посебном одлуком у ок-
виру својих овлашћења овластити друго лице да предузима 
радње из њихове надлежности, а нарочито да може засту-
пати установу пред надлежним органима.

Члан 15.
Орган управљања Установом је Управни одбор који има 

пет чланова од којих се два члана именују из реда запосле-
них у Установи.

Члан 16.
Управни одбор:
– доноси Статут,
– закључује уговор о раду са директором,
– усваја извештај о пословању и финансијски извештај,
– усваја програм рада,
– одлучује о начину коришћења средстава и имовине 

Ташмајдана, као и имовине оснивача, у складу са законом,

– утврђује цене услуга,
– одлучује о расподели добити,
– доноси инвестиционе одлуке,
– оцењује рад директора и предузима одговарајуће мере,
– именује представнике установе у друге организације и 

асоцијације,
– бира заменика председника Управног одбора,
– доноси пословник о раду Управног одбора,
– врши и друге послове утврђене законом, Статутом и 

актом оснивача.

Члан 17.
У Установи се образује Надзорни одбор од три члана, од 

којих се један члан именује из реда запослених у Установи.

Члан 18.
Надзорни одбор:
– врши надзор над пословањем, прегледа годишњи из-

вештај и годишњи обрачун,
– о резултатима надзора обавештава Управни одбор Ус-

танове, Скупштину града Београда и указује на евентуалне 
пропусте Управног одбора, директора и других одговорних 
лица,

– врши и друге послове утврђене Законом и Статутом 
Установе.

Члан 19.
Органе Установе и заменика директора именује 

Скупштина града Београда на период од четири године.

VIII. ПОСЛОВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА РАД УСТАНОВЕ

Члан 20.
Пословање Установе остварује се реализацијом про-

грама рада, а програм рада остварује се реализацијом го-
дишњег и месечних планова.

Члан 21.
Средства за пословање Установе обезбеђују се:
– непосредно од корисника услуга,
– продајом производа и услуга на тржишту,
– обављањем других комерцијалних делатности, као и 

делатности из области спорта, рекреације и физичког вас-
питања,

– из других извора.

IX. ОПШТА АКТА У УСТАНОВИ

Члан 22.
Општа акта су:
– статут,
– правилници,
– пословници,
– одлуке.

Члан 23.
Појединачна акта су: решење, упутство и наредба.
Појединачна акта доноси директор.

Члан 24.
Установа води пословне књиге и саставља и подноси ра-

чуноводствене исправе и финансијске извештаје у складу са 
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.
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Члан 25.
Установа је дужна да држи и чува све акте и документе у 

складу са законом.

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
По доношењу ове одлуке, установа ће извршити 

усклађивање интерних аката.

Члан 27.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 66-821/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 
81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. закона), члана 
12. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 31. тачка 8. Статута града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ГРАДСКОГ ЗАВО-

ДА ЗА ВЕШТАЧЕЊА

Члан 1.
Овом одлуком врши се промена оснивачког акта – Ре-

шења о оснивању Градског завода за вештачења, које је 
донела Скупштина града Београда под бројем 021.1-76/74-
10-04 од 24. јануара 1974. године („Службени лист града Бе-
ограда”, број 1/1974).

Члан 2.
Оснивач Градског завода за вештачења је град Београд (у 

даљем тексту: оснивач).
Градски завод за вештачења је установа која врши делат-

ност од општег интереса.

Члан 3.
Назив установе је Градски завод за вештачења (у даљем 

тексту: Завод).
Седиште Завода је у Београду, ул. Светозара Марковића 

бр. 42.
Завод не може променити назив и седиште без претхо-

дне сагласности оснивача.

Члан 4.
Делатност Завода је:
69.10 Правни послови
– остали правни послови који обухватају активности 

вештака.
70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и 

осталим управљањем
Обухвата давање савета, усмеравање или пружање опе-

ративне помоћи пословним и другим организацијама.

71.1 Архитектонске и инжењерске делатности и 
техничко саветовање

Обухвата пружање архитектонских и инжењерских ус-
луга, пројектовање, израду планова, надзор изградње, пре-
меравање, картографију и слично. 

Завод може обављати и друге делатности утврђене Ста-
тутом, у складу са законом.

Завод не може променити делатност без претходне са-
гласности оснивача.

Члан 5.
За оснивање и почетак рада завода обезбеђен је из буџе-

та града износ од 500.000,00 динара бесповратно.
Средства за обављање делатности Завода се обезбеђују 

из сопствених прихода које завод оствари продајом услуга 
на тржишту и других извора, у складу са законом. 

Члан 6.
Завод је дужан да организује свој рад и пословање на на-

чин којим се обезбеђује:
– трајно и несметано обављање делатности завода под 

условима и на начин уређен законом и прописима донетим 
на основу закона;

– предузимање мера одржавања објеката и опреме, који 
служе за обављање делатности завода;

– развој и унапређење квалитета обављања делатности, 
као и унапређење организације и ефикасности рада.

Завод је дужан да обавља делатност у складу са законом, 
овом одлуком и статутом Завода.

Члан 7.
Оснивач има право:
– да директору и управном одбору завода предлаже 

мере у циљу остваривања делатности завода;
– да, осим редовног годишњег извештаја, тражи подно-

шење и других извештаја о раду и пословању Завода.

Члан 8.
Завод је дужан да:
– у остваривању делатности поступа по предлозима ос-

нивача;
– оснивачу подноси годишњи извештај о раду и оства-

ривању делатности, а по потреби и друге извештаје о раду 
и пословању;

– тражи сагласност оснивача на статут;
– за промену седишта и назива тражи претходну саглас-

ност оснивача;
– за промену делатности тражи претходну сагласност 

оснивача;
– на годишњи програм рада Завода и финансијски план 

прибави сагласност оснивача.

Члан 9.
Завод има својство правног лица са правима, обавезама 

и одговорностима која му припадају на основу закона и ос-
нивачког акта.

Завод самостално иступа у правном промету у своје име 
и за свој рачун и за своје обавезе одговара свим средствима 
са којима располаже (потпуна одговорност).

Члан 10.
Органи Завода су: директор, управни одбор и надзорни 

одбор.
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Члан 11.
Заводом руководи директор.
Директора именује и разрешава оснивач, на основу пре-

тходно спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, 
на период од четири године, уз могућност поновног имено-
вања.

Услови за избор кандидата за директора Завода утврђују 
се статутом завода.

Директор је самосталан у свом раду, а за свој рад одго-
воран је оснивачу.

Директор завода може имати заменика.
Права и дужности заменика директора утврђују се ста-

тутом Завода.

Члан 12.
Оснивач може именовати вршиоца дужности директора 

Завода, без претходно спроведеног јавног конкурса, у слу-
чају када директору престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора није успео.

Вршилац дужности директора може обављати ту функ-
цију најдуже једну годину.

Члан 13. 
Директор Завода:
– организује и руководи радом Завода;
– доноси акт о организацији и систематизацији послова 

и друга општа акта у складу са законом и статутом Завода;
– извршава одлуке управног одбора Завода;
– заступа Завод;
– стара се о законитости рада Завода;
– одговоран је за спровођење програма рада Завода;
– одговоран је за материјално-финансијско пословање 

Завода;
– врши друге послове утврђене законом и статутом за-

вода.

Члан 14.
Дужност директора завода престаје истеком мандата и 

разрешењем.
Оснивач Завода разрешиће директора пре истека мандата:
– на лични захтев;
– ако обавља дужност супротно одредбама закона;
– ако нестручним, неправилним и несавесним радом 

проузрокује већу штету заводу или тако занемарује или не-
савесно извршава своје обавезе да су настале или могу нас-
тати веће сметње у раду Завода;

– ако је против њега покренут кривични поступак за 
дело које га чини недостојним за обављање дужности ди-
ректора, односно ако је правноснажном судском одлуком 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним за оба-
вљање дужности директора Завода;

– из других разлога утврђених законом или статутом За-
вода.

Члан 15.
До именовања директора Завода, у складу са овом од-

луком и Статутом, дужност директора, у својству вршиоца 
дужности обављаће Дејан Фурјановић, дипл правник. 

Члан 16.
Заводом управља управни одбор.
Управни одбор завода има пет чланова, и то: три члана 

представника оснивача и два члана из састава запослених у 
Заводу, које именује и разрешава оснивач.

Чланови управног одбора завода именују се на период 
од четири године и могу бити именовани највише два пута.

Члан 17.
Управни одбор завода:
– доноси статут;
– доноси друге опште акте завода, предвиђене законом 

и статутом;
– утврђује пословну и развојну политику;
– одлучује о пословању завода;
– доноси програм рада завода на предлог директора;
– доноси годишњи финансијски план;
– усваја годишњи обрачун;
– усваја годишњи извештај о раду и пословању;
– даје предлог о статусним променама, у складу са за-

коном;
– одлучује о другим питањима утврђеним законом и 

статутом.

Члан 18.
За обављање послова из надлежности управног одбора, 

до именовања председника и чланова новог управног одбо-
ра, у складу са одредбама ове одлуке и статута, образује се 
Привремени управни одбор Завода.

У Привремени управни одбор именују се:
Ивица Ђолић, председник
Ивана Кесар, члан
Ивона Јевтић, члан
Симо Галавић, члан, из реда запослених
Никола Ратковић,члан, из реда запослених.

Члан 19.
Надзорни одбор обавља надзор над пословањем Завода.
Надзорни одбор Завода има три члана, и то: два члана 

представника оснивача и један члан из састава запослених 
радника у заводу, које именује и разрешава оснивач.

Чланови надзорног одбора завода именују се на пери-
од од четири године и могу бити именовани највише два 
пута. 

За члана надзорног одбора не може бити именовано 
лице које је члан управног одбора Завода.

Члан 20.
Надзорни одбор:
– врши надзор над законитошћу рада и пословањем Уп-

равног одбора и директора Завода,
– прегледа Годишњи извештај о финансијском посло-

вању и обрачуну средстава, и утврђује да ли су сачињени у 
складу са прописима,

– утврђује да ли се пословне књиге и друга документа 
Завода воде уредно и у складу са прописима,

– обавештава Управни одбор завода о резултатима над-
зора, указује на евентуалне пропусте Управног одбора, ди-
ректора и других лица,

– доноси Пословник о раду.
– о резултатима надзора подноси писани извештај Уп-

равном одбору Завода, указује на евентуалне пропусте Уп-
равног одбора, директора и других лица.

Члан 21.
Надзорни одбор, најмање једанпут годишње, подноси 

извештај о свом раду оснивачу.
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Члан 22.
За обављање послова из надлежности надзорног одбора, 

до именовања председника и чланова новог надзорног од-
бора, у складу са одредбама ове одлуке и статута, образује 
се привремени надзорни одбор Завода.

У привремени надзорни одбор именују се:
Милан Тодоровић, председник
Душан Цветковић, члан
Драган Мијовић,члан, из реда запослених.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје дужност 

директору, председнику и члановима управног и надзорног 
одбора Завода, који су именовани у складу са оснивачким 
актом и статутом који су били на снази до дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 24.
Завод је дужан да усклади своја општа акта, организа-

цију и пословање са одредбама ове одлуке у року од 30 дана, 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

До доношења општих аката завода усклађених са овом 
одлуком, остају на снази општа акта Завода у делу у ком 
нису у супротности са овом одлуком.

Члан 25.
Именовање директора, председника и чланова управног 

и надзорног одбора Завода, спровешће се у року од годину 
дана, у складу са одредбама закона, ове одлуке и статута.

Члан 26.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 3-534/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 536. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 
и 99/11), и  члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИ-
ЛАНСА БЕЛЕФ ЦЕНТРА – УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ У 

ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс Белеф центра – 

установе културе у ликвидацији:
БЕЛЕФ ЦЕНТАР – установа културе у ликвидацији
Београд
матични број: 17571630
ПИБ: 103516729

Назив надлежног директног корисника буџетских сред-
става:

Град Београд – Градска управа, Секретаријат за културу

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС
на дан 5. јуна 2014. године

(у хиљадама динара)
Ред. бр. Опис Износ

АКТИВА

1. Некретнине и опрема 3,253

2. Новчана средства 53

3. Краткорочна потраживања 180

4. Активна временска разграничења 1,572

УКУПНА АКТИВА 5,058

Ред.бр. Опис Износ

ПАСИВА

1. Услуге по уговору 14

2. Обавезе за остале расходе 11

3. Обавезе према добављачима 1,558

4. Пасивна временска разграничења 180

5. Капитал 3,295

УКУПНА ПАСИВА 5,058

Датум Ликвидациони управник:
7. јула 2014. године Јасмина Стојнић

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

Скупштина града Београда
Број 6-822/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 536. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 
и 99/11), и  члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИ-
ЛАНСА „ЈУГОКОНЦЕРТА” – УСТАНОВЕ ЗА МУЗИЧ-

КО-СЦЕНСКУ ДЕЛАТНОСТ У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.
Усваја се почетни ликвидациони биланс „Југоконцерта” 

– установе за музичко-сценску делатност у ликвидацији:
Назив корисника буџетских средстава:
ЈУГОКОНЦЕРТ – установа за музичко-сценску делат-

ност у ликвидацији
Београд
матични број: 07023782
ПИБ: 100119606
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Назив надлежног директног корисника буџетских сред-
става:

Град Београд – Градска управа, Секретаријат за културу

ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС
на дан 7. маја 2014. године

(у хиљадама динара)
Ред.бр. Опис Износ

АКТИВА

1. Некретнине и опрема 1,142

2. Новчана средства и потраживња 1,158

3. Активна временска разграничења 61,979

УКУПНА АКТИВА 64,279

Ред.бр. Опис Износ

ПАСИВА

1. Обавезе по основу расхода за запослене 980

2. Услуге по уговору 17,173

3. Обавезе према добављачима 43,826

4. Пасивна временска разграничења 1,095

5. Капитал 1,205

УКУПНА ПАСИВА 64,279

Датум Ликвидациони управник:
26. јуна 2014. године Гордана Кукркић

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

Скупштина града Београда
Број 6-823/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. тачка 9. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА БЕ-

ОГРАДСКИХ ФЕСТИВАЛА ИЗ БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Центра београдских фес-
тивала, који је усвојио Управни одбор Дирекције ФЕСТ-а 
на седници одржаној 17. јуна 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-824/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09) и члана 31. тачка 9. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ 
РАКОВИЦА ИЗ РАКОВИЦЕ, УЛ. МИШКА КРАЊЦА БР. 7

1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 470/14 од 18. 
јула 2014. године) о изменама Статута Центра за културу и 
образовање Раковица, коју је усвојио Управни одбор Цен-
тра за културу и образовање Раковица на седници одржаној 
18. јула 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-825/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон) и члана 
31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

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

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 
Статута Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” Бе-
оград, коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
IV/9 21094/14 на седници одржаној 17. јула 2014. године.

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

Скупштина града Београда
Број 110-826/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 26. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ

1. У Решењу о образовању Комисије за именовања ди-
ректора јавних предузећа чији је оснивач град Београд и 
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именовању председника и чланова Комисије („Службени 
лист града Београда”, број 51/14), у тачки 6, врше се следеће 
измене:

– у алинеји 12, уместо Растислава Чеха, за члана Ко-
мисије за спровођење јавног конкурса за именовање ди-
ректора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћај-
но предузеће „Београд”, Београд, именује се Славен 
Тица, председник Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“, Бе-
оград;

– у алинеји 17, уместо Милоша Јанковића, за члана Ко-
мисије за спровођење јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног предузећа за обављање делатности од општег 
интереса за град Београд „Сава центар”, именује се Немања 
Ђукић, председник Надзорног одбора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Сава центар”.

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

Скупштина града Београда
Број 020-812/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
јула 2014. године, на основу чл. 20. и 22. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 
79/05), члана 123. Закона о социјалној заштити („Службени 
гласник РС”, број 24/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА У ЦЕНТРУ ЗА 
СМЕШТАЈ И ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

1. У Решењу о образовању Управног и Надзорног одбора 
у Центру за смештај и дневни боравак деце и омладине оме-
тене у развоју („Службени лист града Београда”, бр. 17/92 и 
11/05), тачка 2. мења се и гласи:

„Управни одбор Центра има седам чланова. Председ-
ник и два члана су представници оснивача, један члан је 
представник Делта хуманитарног фонда из Београда, је-
дан члан је представник запослених у Центру, један члан 
је представник корисника, старалаца или законских за-
ступника, и један члан је представник неког од удружења 
чији су циљеви усмерени на заштиту деце и одраслих 
лица са сметњама у развоју, односно са интелектуалним 
тешкоћама.”

2. Тачка 4. мења се и гласи:
„Председника и чланове Управног одбора Центра име-

нује Скупштина града Београда за период од четири године.”
3. Тачка 5. мења се и гласи:
„Надзорни одбор Центра има три члана. Председник и 

један члан су представници оснивача, и један члан је пред-
ставник запослених у Центру.

4. Тачка 7. мења се и гласи:
„Председника и чланове Надзорног одбора Центра име-

нује Скупштина града Београда за период од четири године.”
5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина града Београда
Број 020-809/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на уношење имена Београд у по-
словно име Друштва са ограниченом одговорношћу „Бе-
оград на води” из Београда, ул. Карађорђева бр. 48, чији је 
оснивач Република Србија.

2. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за 
привреду.

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

Скупштина града Београда
Број 3-535/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу чл. 21. и 35. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 18. Одлуке о промени оснивачког акта 
Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 58/12, 10/13 и 
54/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се Предраг Веиновић дужности директо-
ра Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд, 
због подношења оставке.

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

Скупштина града Београда
Број 118-544/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члaнa 42. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 18.а Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 58/12, 10/13 и 
54/13), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКЕ 

ПИЈАЦЕ”, БЕОГРАД

1. Именује се Иван Сочо, мр пољопривредних нау-
ка, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Градске пијаце”, Београд, на период до шест 
месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-545/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 18а. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”, 

БЕОГРАД

1. Разрешава се Владимир Баћовић дужности вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног предузећа „Ин-
фостан”.

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

Скупштина града Београда
Број 118-546/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. јула 
2014. године, на основу члана 42. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 18а. Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Београд 
(„Службени лист града Београда”, бр. 51/12, 10/13 и 54/13), 
донела је 

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”, 

БЕОГРАД

1. Именује се Драгиша Вујовић, дипломирани правник, 
за вршиоца дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа „Инфостан”, на период од шест месеци.

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

Скупштина града Београда
Број 112-547/14-С, 22. јула 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Градоначелник града Београда, 22. јула 2014. године, на 
основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, број 129/07) и члана 52. став 1. тачка 6. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), чланa 25. став 2. Закона о финансијској 
подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 
16/02, 115/05 и 107/09) и чланa 4, 8. и 13. Одлуке о правима 
детета у области финансијске подршке породици са децом 
на територији града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 45/13 и 51/14), донео је

ПРА ВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛО-
ВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ДЕТЕТА У 
ОБЛАСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ 

СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права 

детета у области финансијске подршке породици са децом 
на територији града Београда („Службени лист града Бео-
града”, број 57/13) члан 12 мења се и гласи:

„Ако су један или оба родитеља детета, који су избе-
глице или привремено расељена лица, засновали радни 
однос на одређено или неодређено време, право на регре-
сирање трошкова боравка деце у предшколској установи 
остварују у складу са чланом 1. тачка 2. овог правилника”.

Члан 2.
Члан 25. брише се. 

Члан 3.
Члан 28. брише се.
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Члан 4.
Члан 29. мења се и гласи:
„Када двоје и више деце користи услуге предшколске 

установе, кориснику услуга који испуњава услове за при-
знавање права на регресирање трошкова, месечна цена коју 
би требало да плати за друго дете према скали из члана 17. 
овог правилника, умањује се за 20%”.

Члан 5. 
После члана 30. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 30а.
Право на додатно умањење трошкова може се остварити 

само по једном од основа утврђених у чл. 26, 29. и 30. овог 
правилника, који је најповољнији за корисника услуга”.

Члан 6. 
Члан 31. брише се.

Члан 7.
Члан 32. брише се.

Члан 8.
На захтеве поднете до ступања на снагу овог правилни-

ка, примењују се одредбе Правилника о условима и начину 
остваривања права детета у области финансијске подршке 
породици са децом на територији града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, број 57/13).

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 5-1360/14-Г, 22. јула 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђе-
но је да се у Решењу о именовању чланова Школског одбора  
Основне школе „Иво Лола Рибар”, Гроцка које је објавље-
но у „Службеном листу града Београда”, број 55 од 23. јуна  
2014. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-
БОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

У тачки 1, у првој алинеји, уместо речи: „Драгана Те-
шић” треба да стоје речи: „Драгана Пешић”.

Из Скупштине града Београда

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено 
је да су се у Решењу о именовању чланова Школског одбора  
Основне школе „Душко Радовић”, Београд које је објавље-
но у „Службеном листу града Београда”, број 55 од 23. јуна  
2014. године, поткрале грешке, па се даје

ИСПРА ВКА

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОД-
БОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ”, БЕО-

ГРАД

У тачки 1, у петој алинеји, уместо речи: „Дејан Јосипов-
ски” треба да стоје речи: „Дејан Јосиповић”.

У истој тачки, у шестој алинеји, уместо речи: „Драган 
Луковић” треба да стоје речи: „Драгана Луковић”.

Из Скупштине града Београда
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Страна

План детаљне регулације за улице Војвођанску 
и Сурчинску, од саобраћајнице Т-6 до аутопутске 
обилазнице – I фаза, од саобраћајнице Т-6 до са-
обраћајнице која повезује предметни саобраћајни 
правац са Аеродромом „Никола Тесла”– – – – – – –  1

Измене Плана места за постављање пловила на 
делу обале и водног простора на територији града 
Београда (I фаза)  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о утврђивању минимума процеса рада 
за време штрајка запослених у предшколским уста-
новама чији је оснивач град Београд  – – – – – – – –  15

Одлука о оснивању Основне школе „Данило 
Киш” Вождовац у насељу „Степа Степановић”  – –  15

Одлука о измени Одлуке о мрежи предшколских 
установа на територији града Београда– – – – – – –  16

Одлука о подизању споменика руским и срп-
ским војницима погинулим у Првом светском рату  21

Одлука о измештању споменика Димитрију Ту-
цовићу на нови плато између Трга Славија и Улице 
краља Милутина  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Одлука о промени оснивачког акта Установе за 
физичку културу Спортско-рекреативни центар 
„Ташмајдан” у Београду  – – – – – – – – – – – – – – –  22

Одлука о промени оснивачког акта Градског за-
вода за вештачења  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Одлука о усвајању почетног ликвидационог би-
ланса Белеф центра – установе културе у ликвида-
цији  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  26

Одлука о усвајању почетног ликвидационог би-
ланса Југоконцерта – установе за музичко-сценску 
делатност у ликвидацији– – – – – – – – – – – – – – –  26

Решење о давању сагласности на Статут Центра 
београдских фестивала– – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Центра за културу и образовање Ра-
ковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7  – – –  27

Страна

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама Статута Јавног комуналног преду-
зећа „Београд-пут” Београд  – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о измени Решења о образовању Комиси-
је за именовања директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Београд и именовању председника и 
чланова Комисије– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  27

Решење о измени и допуни Решења о образо-
вању Управног и Надзорног одбора у Центру за 
смештај и дневни боравак деце и омладине ометене 
у развоју – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о давању сагласности на уношење имена 
Београд у пословно име Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Београд на води” из Београда  – – –  28

Решења о разрешењу директора Јавног комунал-
ног предузећа „Градске пијаце”, Београд  – – – – – –  28

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора  Јавног комуналног предузећа „Градске пијаце”, 
Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Бе-
оград– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, Бе-
оград– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

Правилник о изменама и допунама Правилни-
ка о условима и начину остваривања права детета 
у области финансијске подршке породици са децом 
на територији града Београда  – – – – – – – – – – – –  29

Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школ-

ског одбора Основне школе „Иво Лола Рибар”, 
Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

Исправка Решења о именовању чланова Школ-
ског одбора Основне школе „Душко Радовић”, Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  30

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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