
Заменик градоначелника града Београда, 18. октобра 
2019. године, на основу члана 16. Одлуке о оглашавању на 
територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 86/16,........... 62/19), члана 23. став 2. и члана 24. тач-
ка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), чла-
на 51. став 2. и члана 52. тачка 6) Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
17/16 – Одлука УС и 60/19), донео је

ПЛА Н МЕС ТА
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ НА 

ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

I. ФАЗА

Члан 1.
Планом места за постављање средстава за оглашавање 

на јавној површини I фаза (у даљем тексту: План), утврђу-
ју се места за постављање средстава за оглашавање на јав-
ној површини, која нису била утврђена претходно донетим 
плановима.

План се доноси на период од 11 година од дана ступања 
на снагу. 

Врста и тип средстава за оглашавање чија су места 
утврђена овим планом, прописана је Одлуком о комунал-
ном реду („Службени лист Града Београда”, бр. 10/11, ........ 
60/19), односно Kаталогом урбане опреме – КУО.

Бр. Локација КУО Општина

1.
30 блок, Бул Михајла Пупина, укрштање са шпан-
ских бораца 4.4.2 Нови Београд

2.
Аеродром Терминал 2, Улаз на терминал 2 Аеро-
дрома Никола Тесла 4.4.3 Сурчин

3. Аеродром, Прилазни пут аеродрому са аутопута 4.4.3 Сурчин
4. Аутокоманда 1, Петља Аутокоманда 4.4.3 Вождовац
5. Бигз, Разделно острво преко пута БИГЗ-а 4.4.2 Савски венац

6.
Бранков мост, Староградска страна Бранковог 
моста 4.4.3 Савски венац

7.
Бул. Деспота Стефана, Угао Цвијићеве са Бул. 
деспота Стефана 4.4.2 Палилула

8.
Вук, Раскрсница Рузвелтове и Булевара краља 
Александра 4.4.2 Врачар

9. Газела 2, (Мостар) Ауто-пут, пењање на Газелу 4.4.2 Нови Београд
10. Газела, Ауто-пут, пењање на Газелу 4.4.3 Нови Београд
11. Дечанска, Угао улица Дечанске и Нушићеве 4.4.2 Стари град

12.
Јурија Гагарина 1, Раскрсница Јурија Гагарина и 
Омладинских бригада 4.4.2 Нови Београд

13.
Јурија Гагарина 2, Раскрсница Јурија Гагарина и 
Омладинских бригада 4.4.2 Нови Београд

14.
Карађорђева, На ободу парка у Карађорђевој 
улици 4.4.2 Савски венац

Бр. Локација КУО Општина

15.
Краља Милутина, Раскрсница краља Милана и 
Краља Милутина 4.4.2 Врачар

16.
Лондон Кнеза Милоша, после укрштања са Краља 
Милана 4.4.2 Савски венац

17. Мост на Ади, Јурија Гагарина, пењање на мост 4.4.3 Нови Београд

18.
Панчевачки мост, Бул. деспота Стефана, укључење 
на мост 4.4.2 Палилула

19. Сава центар, Аутопут, искључење Сава центар 4.4.3 Нови Београд

20.
Савезни МУП, Зелена површина која раздваја Кне-
за Милоша и искључење за Мостарску петљу 4.4.2 Савски венац

21. Сарајевска, Угао Сарајевске и Немањине улице 4.4.2 Савски венац
22. СИВ, Бул Михајла Пупина у висини зграде СИВ-а 4.4.2 Нови Београд

23.
Скејт парк, Новобеоградска страна Бранковог 
моста у висини скејт парка 4.4.3 Нови Београд

24.
Скупштина, Таковска улица у висини Савезне 
Скупштине 4.4.2 Стари град

25.
Славија, Кружни ток саобраћаја, између Краља 
Милана и Немањине 4.4.3 Врачар

26.
Старо сајмиште, Новобеоградска страна Бранковог 
моста у висини укључења са Старог сајмишта 4.4.3 Нови Београд

27. Теразије, После хотела „Москва”, смер ка Славији 4.4.2 Стари град

28.
Тошин Бунар, Ауто-пут, укључење са Тошиног 
бунара 4.4.3 Нови Београд

29. Трг републике, Централни градски трг 4.4.2 Стари град

30.
Трешњин Цвет, Раскрсница Булевар Николе Тесле 
и Трешњиног цвета 4.4.2 Нови Београд

31.
Ушће, Угао Милентија Поповића и Булевара 
Михајла Пупина 4.4.3 Нови Београд

32. Шећерана, Радничка улица разделно острво 4.4.2 Чукaрица
33. Угао Немањине и Кнеза Милоша 4.4.2 Савски венац

34.
Аеродром, пут 266, правац ка АНТ-у, пре надво-
жњака десно на зеленом 4.4.3 Сурчин

35.
Аеродром, раздвајање ка аутопуту, правца ка БГД, 
разделно 4.4.3 Сурчин

36.
Аеродром, силазак са аутопута из правца БГД, 
разделно 4.4.3 Сурчин

37. Добановачка и Цара Душана 4.4.2 Земун
38. Карађорђев трг ( у висини броја 18) 4.4.2 Нови Београд
39. E-75 иза Змаја 4.4.3 Земун
40. Партизанске авиације 4.4.2 Нови Београд
41. Браће Јерковић, на окретници аутобуса бр.26 4.4.2 Вождовац
42. Браће Јерковића, укрштање Светозара Радојчића 4.4.2 Вождовац

43.
Бул. А. Чарнојевића, ПЦБ 23, правац од града пре 
надвожњака десно на травнатој површини 4.4.3 Нови Београд

44.
Бул. А. Чарнојевића, смер од града, излаз Генекс 
десно на травнатој површини 4.4.3 Нови Београд

45.
Бул. В. Мишића, пре колског улаза на сајам, десно 
на зеленом 4.4.2 Савски венац

46. Бул. В. Мишића, Улаз у радничку, разделно острво 4.4.2 Чукaрица

47.
Бул. В. Путника, после укрштања са Бул. Алексан-
дра Карађорђевића, ка центру десно 4.4.2 Савски венац

48.
Бул. Зорана Ђинђића, на укрштању са Омладин-
ских Бригада 4.4.2 Нови Београд

49. Бул. ослобођења, Карађорђев парк 4.4.2 Врачар
50. Бул. ослобођења, укрштање са Црнотравском 4.4.2 Вождовац
51. Бул. Краља Александра, управно на Устаничку 4.4.2 Звездара
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Бр. Локација КУО Општина

52.
Бул. Милутина Миланковића и Омладинских 
Бригада, разделно острво 4.4.2 Нови Београд

53.
Бул. Милутина Миланковића и Шпанских бораца, 
разделно острво 4.4.2 Нови Београд

54. Бул. Михајла Пупина, разделно пре кружног тока 4.4.2 Нови Београд
55. Бул. Михајла Пупина, стари Меркатор 4.4.2 Нови Београд

56.
Бул. Николе Тесле, у висини укрштања са Џона 
Кенедија 4.4.2 Нови Београд

57. Бул. Франша Д’епереа у висини БИП-а, на зеленом 4.4.3 Савски венац
58. Бул. хероја са Кошара, на разделном острву 1 4.4.2 Нови Београд
59. Тошин бунар Николе Добровића 4.4.2 Нови Београд
60. Вишњичка, разделно острво 1 4.4.2 Палилула
61. Вишњичка, разделно острво код ТЦ БИГ 4.4.2 Палилула
62. Владимира Поповића 4.4.2 Нови Београд
63. Војводе Степе, на укрштању са Љубе Вучковића 4.4.2 Вождовац
64. Војислава Илића, на укрштању са Мокролушком 1 4.4.2 Вождовац
65. Војислава Илића, Устаничкa 4.4.2 Вождовац
66. Димитрија Туцовића, на укрштању са Батутовом 4.4.2 Звездара
67. Ј. Гагарина, Блок 42 4.4.2 Нови Београд
68. Ј. Гагарина, на искључењу са новог моста 4.4.3 Нови Београд
69. Ј. Гагарина, Блок 43 4.4.2 Нови Београд
70. Јужни булевар укрштање са Максима Горког 1 4.4.2 Врачар

71.
Кнеза Вишеслава, на укрштању са Пилота Михајла 
Петровића 4.4.2 Раковица

72. Милоша Поцерца и Ресавска 4.4.2 Савски венац
73. Милентија Поповића – Зорана Ђинђића 4.4.2 Нови Београд
74. Марка Челебоновића и Партизанске авијације 4.4.2 Нови Београд

75.
Пожешка, после укрштања са Жарка Вуковића, на 
зеленом 4.4.2 Чукaрица

76. Пожешка, пре хиподрома 4.4.3 Чукaрица
77. Радничка, Савска магистрала, разделно острво 1 4.4.2 Чукaрица

78.
Тошин бунар, после укрштања са париске Комуне, 
десно на зеленом 4.4.2 Нови Београд

79. Тошин бунар, после укрштања са Студентском 4.4.2 Нови Београд
80. Трговачка, разделно острво 1 4.4.2 Чукaрица
81. Трговачка, разделно острво 2 4.4.2 Чукaрица

82.
Цара Душана / Батајнички друм, код искључења за 
нови мост 4.4.2 Земун

83. Булевар кралја Александра код Цветкове пијаце 4.4.2 Звездара
84. Браће Јерковић, укрштање са Кружним путем 4.4.2 Вождовац
85. Краљице Наталије и Зелени венац 4.4.2 Стари град

86.
Арсенија Чарнојевића искључење за Нови Београд 
ка Омладинских бригада 4.4.2 Нови Београд

87.
Арсенија Чарнојевића укључење на аутопут из 
Омладинских бригада 4.4.2 Стари град

88. Устаничка код окретнице аутобуса 4.4.2 Стари град
89. Пожешка угао са Петра Мећаве 4.4.2 Стари град
90. Булевар хероја са Кошара 4.4.2 Нови Београд
91. Булевар хероја са Кошара 4.4.2 Нови Београд
92. Булевар Зорана Ђинђића и Булевар уметности 4.4.2 Нови Београд

93.
Џорџа Вашингтона и Цетињске на разделном 
острву у оквиру раскрснице 4.4.2 Стари град

94. Трешњин цвет и Булевар Николе Тесле 4.4.2 Нови Београд
95. Дечанска, Дом синдиката 4.4.2 Стари град

96.
Таковска, парна страна, између Далматинске улице 
и Краљице Марије 4.4.2 Палилула

97. Бул. М. Пупина (Еко) 4.4.2 Нови Београд

98.
Цара Душана / Батајнички друм, код искључења за 
нови мост 2 4.4.2 Земун

99. Тошин бунар Николе Добровића 2 4.4.2 Нови Београд
100. Париске Комуне Отона Ж. 4.4.2 Нови Београд
101. Бул Михајла Пупина после МЦ разделно 4.4.2 Нови Београд
102. Владимира Поповића 4.4.2 Нови Београд
103. Бул З. Ђинђића, Шпанских Бораца. 4.4.2 Нови Београд
104. Бул краља Александра, Тршћанска 4.4.2 Звездара
105. Јужни Булевар укрштање са Максима Горког 2 4.4.2 Врачар
106. Бул војводе Мишића код пењања на нови мост 4.4.2 Савски венац
107. Бул. М. Пупина код историјског архива 4.4.2 Нови Београд
108. Угао Париске комуне и Омладинских Бригада 4.4.2 Нови Београд
109. Бул. М. Пупина у висини бензинске пумпе 4.4.2 Нови Београд
110. Бул. М. Пупина и Сајмиште 4.4.2 Нови Београд
111. Дунавска (код броја 1) 4.4.2 Стари град
112. Бранкова аутобуска станица 4.4.3 Савски венац
113. Бранкова у висини угоститељске школе 4.4.2 Савски венац
114. Савска између Милоша Поцерца и Вишеградске 4.4.2 Савски венац

Бр. Локација КУО Општина
115. Савска угао са Дурмиторском 4.4.2 Савски венац
116. Аутокоманда 2, Петља Аутокоманда 4.4.3 Вождовац
117. Радничка пре ндвожњака за Пожешку 4.4.2 Чукaрица

118.
Раскрсница Рузвелтове и Булевара краља Алек-
сандра 4.4.2 Палилула

119. Угао Мекензијеве и Борислава Пекића 4.4.2 Врачар
120. Цара Николаја и Максима Горког 4.4.2 Врачар
121. Милешевска и Војводе Шупљикца 4.4.2 Врачар
122. Милешевска и Бојанска 4.4.2 Врачар
123. Курсулина и Крунска 4.4.2 Врачар
124. Мекензијева и Књегиње Зорке 4.4.2 Врачар
125. Булеар Николе Тесле и Алексиначких рудара 4.4.2 Нови Београд
126. Булеар Николе Тесле у висини Палате Србије 4.4.2 Нови Београд

127.
Булевар Михајила Пупина угао са Антифашисичке 
борбе 4.4.2 Нови Београд

128. Булеар Николе Тесле угао са Ушћем 4.4.2 Нови Београд
129. Булевар Зорана Ђинђића и Антифашистичке борбе 4.4.2 Нови Београд
130. Булевар Зорана Ђинђића и Антифашистичке борбе 4.4.2 Нови Београд

131.
Булевар Милентија Поповића Сава центар улаз на 
паркинг 4.4.2 Нови Београд

132.
Булевар Милутина Миланковића и Милентија 
Поповића 4.4.2 Нови Београд

133.
Булевар Милутина Миланковића и Владимира 
Поповића 4.4.2 Нови Београд

134. Јурија Гагарина и Анифашистичке борбе 4.4.2 Нови Београд
135. Земунски пут у висини броја 10 4.4.2 Нови Београд
136. Земунски пут и сајмиште 4.4.2 Нови Београд
137. Савска магистрала код ОМВ пумпе 4.4.2 Чукaрица
138. Радничка код Паштровићеве 4.4.2 Чукaрица
139. Радничка код аутобуске станице 4.4.2 Чукaрица
140. Бул војвде Мишића код тунела 4.4.3 Чукaрица
141. Бул. Франша Д’епереа искључење са Облаковском 4.4.2 Савски венац
142. Бул Војводе Мишића и Бул војводе Путника 4.4.2 Савски венац
143. Бул војводе Путника угао са Љубе Јовановића 4.4.2 Савски венац
144. Бул војводе Путника и Бул Кнеза Александра 4.4.2 Савски венац
145. Бул војводе Мишића испод нaдвожњака 4.4.2 Савски венац
146. Бул ослобођења искључење за аутопут 4.4.2 Вождовац
147. Бул ослобођења кружни ток 4.4.2 Вождовац
148. Бахтијара Вагабзаде и Црнотрвске 4.4.2 Вождовац
149. Црнотравска и Паунова 4.4.2 Вождовац
150. Војводе Степе и Саве Масковића 4.4.2 Вождовац
151. Војислава Илића и Светозара Радојчића 4.4.2 Звездара
152. Мокролушка и Војислава Илића 4.4.2 Вождовац
153. Дунавска и Цара Уроша 4.4.2 Стари град
154. Карађорђева са Црногорском 4.4.2 Стари град

155.
Француска и Венизелисова, на разделном острву у 
оквиру раскрснице 4.4.2 Стари град

156. Мије Ковачевића у висини броја 4-6 4.4.2 Савски венац
157. Таковска и Мајке Јевросиме 4.4.2 Палилула
158. Цвијићева и Бул Деспота Стефана 4.4.2 Палилула
159. Драгослава Срејовића кружни ток 4.4.2 Палилула
160. Сарајевска и Вишеградска 4.4.2 Савски венац

161.
Булевар краља Александра и Станислава Срем-
чевића 4.4.2 Звездара

162. Војислава Илића и Станислава Сремчевића 4.4.2 Звездара
163. Војислава Илића и Господара Вучића 4.4.2 Вождовац
164. Војислава Илића и Мис Ирбијеве 4.4.2 Звездара
165. Војислава Илића и Устаничка 4.4.2 Вождовац
166. Аутокоманда 3, Петља Аутокоманда 4.4.3 Вождовац
167. Милана Ракића и Мите Ружића 4.4.2 Звездара
168. Париске Комуне и Студенстка 4.4.2 Нови Београд
169. Теразије у висини броја 7-9-11 4.4.2 Стари град

170.
Бул Михаијла Пупина укрштање са Булеваром 
уметности 4.4.2 Нови Београд

171. угао Милована Миловановића и Адмирала Гепрата 4.4.2 Нови Београд
172. Јурија Гагарина разделно острво у висини ОТЦ 4.4.2 Нови Београд
173. Јурија Гагарина на уласку у Делта Сити 4.4.2 Нови Београд
174. Газела силазак на Владимира Поповића 4.4.3 Нови Београд

175.
 Омладинских бригада разделно острво силазак 
на аутопут 4.4.2 Нови Београд

176. Ђорђа Станојевића и Омладинских бригада 4.4.2 Нови Београд
177. Подземни пролаз Теразије код хотела Балкан 4.4.1 Стари град
178. Подземни пролаз Теразије код хотела Балкан 4.4.1 Стари град
179. Подземни пролаз Теразије код хотела Балкан 4.4.2 Стари град
180. Подземни пролаз Теразије код робне куће Београд 4.4.1 Стари град
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181. Подземни пролаз Теразије код робне куће Београд 4.4.1 Стари град
182. Подземни пролаз Теразије код робне куће Београд 4.4.1 Стари град
183. Подземни пролаз Теразије код робне куће Београд 4.4.2 Стари град

184.
Подземни пролаз Палата Албанија испред Палате 
Албанија 4.4.2 Стари град

185.
Подземни пролаз Палата Албанија силаз из Срем-
ске улице 4.4.1 Стари град

186.
Подземни пролаз Палата Албанија силаз из Срем-
ске улице 4.4.1 Стари град

187.
Подземни пролаз Палата Албанија силаз из Срем-
ске улице 4.4.1 Стари град

188.
Подземни пролаз Палата Албанија силаз из Срем-
ске улице 4.4.1 Стари град

189.
Подземни пролаз Палата Албанија силаз из Срем-
ске улице 4.4.2 Стари град

190.
Подземни пролаз Игуманова палата испред Игу-
манове палате 4.4.1 Стари град

191.
Подземни пролаз Игуманова палата испред Игу-
манове палате 4.4.1 Стари град

192.
Подземни пролаз Игуманова палата испред Игу-
манове палате 4.4.1 Стари град

193.
Подземни пролаз Игуманова палата испред Игу-
манове палате 4.4.2 Стари град

194.
Подземни пролаз Игуманова палата испред испред 
позоришта на Теразијама 4.4.1 Стари град

195.
Подземни пролаз Игуманова палата испред испред 
позоришта на Теразијама 4.4.1 Стари град

196.
Подземни пролаз Игуманова палата испред испред 
позоришта на Теразијама 4.4.1 Стари град

197.
Подземни пролаз Игуманова палата испред испред 
позоришта на Теразијама 4.4.2 Стари град

198.
Подземни пролаз Игуманова палата испред дома 
Анкера 4.4.1 Стари град

199.
Подземни пролаз Игуманова палата испред дома 
Анкера 4.4.1 Стари град

200.
Подземни пролаз Игуманова палата испред дома 
Анкера 4.4.1 Стари град

201.
Подземни пролаз Игуманова палата испред дома 
Анкера 4.4.2 Стари град

202.
Подземни пролаз Нусшићева улица из Нушићеве 
улице пешачки део 4.4.2 Стари град

203.
Подземни пролаз Бул. Михаила Пупина код Хајата/
ТЦ Ушћа силаз из правца града 4.4.2 Нови Београд

204.
Подземни пролаз Бул. Михаила Пупина код Хаја-
та/6 каплара силаз из правца града 4.4.2 Нови Београд

205. Раскрсница Кировљева и Љешка 4.4.2 Чукaрица

206.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Палилула

207.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Палилула

208.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Палилула

209.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Палилула

210.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Палилула

211.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Звездара

212.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Звездара

213.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Звездара

214.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Звездара

215.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Звездара

216.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Врачар

217.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Стари град

218.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Стари град

219.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Стари град

220.
Зона Булевар краља Александра од Таковске до 
Цветкове пијаце 4.4.1 Стари град

221. Зона Пожешке улице 4.4.1 Чукaрица
222. Зона Пожешке улице 4.4.1 Чукaрица
223. Зона Пожешке улице 4.4.1 Чукaрица
224. Зона Пожешке улице 4.4.1 Чукaрица

Бр. Локација КУО Општина
225. Зона Пожешке улице 4.4.1 Чукaрица
226. Зона ТЦ Ушће 4.4.1 Нови Београд
227. Зона ТЦ Ушће 4.4.1 Нови Београд
228. Зона ТЦ Ушће 4.4.1 Нови Београд
229. Зона ТЦ Ушће 4.4.1 Нови Београд
230. Зона ТЦ Ушће 4.4.1 Нови Београд
231. Зона ТЦ Делта Сити 4.4.1 Нови Београд
232. Зона ТЦ Делта Сити 4.4.1 Нови Београд
233. Зона ТЦ Делта Сити 4.4.1 Нови Београд
234. Зона ТЦ Делта Сити 4.4.1 Чукaрица
235. Зона ТЦ Делта Сити 4.4.1 Чукaрица
236. Зона ТЦ Ада Мол 4.4.1 Чукaрица
237. Зона ТЦ Ада Мол 4.4.1 Чукaрица
238. Зона ТЦ Ада Мол 4.4.1 Чукaрица
239. Зона ТЦ Ада Мол 4.4.1 Чукaрица
240. Зона ТЦ Ада Мол 4.4.1 Чукaрица
241. Зона ТЦ Биг 4.4.1 Палилула
242. Зона ТЦ Биг 4.4.1 Палилула
243. Зона ТЦ Биг 4.4.1 Палилула
244. Зона ТЦ Биг 4.4.1 Палилула
245. Зона ТЦ Биг 4.4.1 Палилула
246. Зона Нова аутобуска станица 4.4.1 Нови Београд
247. Зона Нова аутобуска станица 4.4.1 Нови Београд
248. Зона Нова аутобуска станица 4.4.1 Нови Београд
249. Зона Нова аутобуска станица 4.4.1 Нови Београд
250. Зона Нова аутобуска станица 4.4.1 Нови Београд

За локације 177, 184, 185, 194 и 198 средства за оглашава-
ње биће постављена у подземном делу пролаза (испод коте 
0.00.) док ће за све друге начине инкорпорирања средста-
ва за оглашавање бити урађена детаљна скица, како би се 
утврдила евентуална могућност њеног постављања.

Члан 2.
Уговори који су закључени са корисницима места за 

оглашавање на основу планова и прописа који су важили до 
дана ступања на снагу овог плана, важе за период на који су 
закључени.

Дозволе којима је корисницима места одобрено поста-
вљање средстава за оглашавање, издате на основу плана и 
прописа који су важили до дана ступања на снагу овог Пла-
на, важе за период на који су издате.

Члан 3.
Овај план ступа на снагу даном објављивања у „Службе-

ном листу Града Београда”.

Заменик градоначелника града Београда
Број 34-7118/19-Г-01, 18. октобра 2019. године

Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У СЕПТЕМБРУ 2019. ГОДИНЕ

Секретаријат за управу – Сектор статистике обавештава 
кориснике да смањање потрошачких цена, у граду Београду, 
у септембру 2019. године износи 0,5% у односу на претход-
ни месец.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за управу

Број XI-06-053-80/2019, 14. октобра 2019. године

Руководилац Сектора
Јово Самарџић, ср.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

РАКОВИЦА

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2019. године, на основу члана 19. и чла-
на 37. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда", бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19) 
и члана 150. Пословника Скупштине Градске општине Ра-
ковица („Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 
50/15 и 22/16), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА
Члан 1.

У Пословнику Скупштине Градске општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 
22/16), у члану 18. став 3. мења се и гласи:

„Ако заменику председника Скупштине општине ми-
рују права из радног односа услед избора на ту функцију, 
заменик председника Скупштине општине може бити на 
сталном раду у општини.”.

Члан 2.
У члану 19. став 3. мења се и гласи:
„За секретара Скупштине општине може бити поставље-

но лице које има стечено високо образовање из научне обла-
сти правне науке на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у тра-
јању од најмање четири године или специјалистичким студи-
јама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у 
органима управе и радним искуством од најмање три године.”.

Члан 3.
 У члану 31. после речи: „Скупштина”, додају се речи: 

„обједињено и”.
Члан 4.

 У члану 35. у ставу 2. после речи: „председнику Скуп-
штине” додају се запета и речи: „уз примену минималног 
рока из члана 78. став 3. овог пословника”.

Члан 5.
 У члану 37. после става 3. додаје се нови став који гласи: 
„По поднетој оставци председника, заменика председ-

ника или члана Већа, председник Скупштине општине оба-
вештава одборнике на почетку прве наредне седнице Скуп-
штине општине.”.

Члан 6. 
У називу члана 39. као и у члану 39. речи: „заштитник 

грађана и заштитник грађана за националне мањине” у 
одређеном падежу замењују се речима: „локални омбуд-
сман и локални омбудсман за националне мањине” у одго-
варајућем падежу.

Члан 7.
Назив члана и члан 40. бришу се.

Члан 8.
У члану 43. после става 3. додаје се нови став који гласи:
„Радно тело може организовати јавно слушање о пре-

длозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина 
општине.”.

Члан 9.
У члану 44. после става 5. додаје се нови став који гласи: 
„Стална радна тела дају мишљења о предлозима одлука 

и других аката које доноси Скупштина општине и обављају 
друге послове у складу са Пословником Скупштине општи-
не и другим актима општине.”.

Члан 10.
У члану 78. после става 2. додају се три нова става која 

гласе:
„У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању сед-

нице Скупштине, председник Скупштине може заказати сед-
ницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 3. овог члана мора да 
садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и об-
разложење последица које би наступиле њеним несазивањем.

Минимални рок за сазивање седнице Скупштине, из 
става 3. овог члана, не односи се на сазивање седнице Скуп-
штине у условима проглашене ванредне ситуације.”.

Досадашњи став 3. постаје став 6.
Члан 11.

У члану 141. става 1. мења се и гласи:
 „Одборник има право да буде редовно обавештаван о 

питањима од значаја за обављање одборничке дужности, 
као и да на лични захтев од органа и служби општине доби-
је податке који су му потребни за рад.”.

У истом члану после става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

„За благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава одговоран је секретар Скуп-
штине, а начелник Управе када се обавештење, тражени по-
датак, спис и упутство односе на делокруг и рад Управе.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 12.

Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-74/2019-IV, 14. октобра 2019. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2019. године, на основу члана 86. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 60/19), члана 56. став 1. Статута Градске оп-
штине Раковица („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 
10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19) и члана 107. Пословника 
Скупштине Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

Члан 1.
У Одлуци о Управи Градске општине Раковица („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 137/16 и 126/18), у члану 3. 
тачка 8. мења се и гласи:

„доставља једном годишње извештај о раду Већу градске 
општине”.
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Члан 2.
У члану 9. алинеја 3. мења се и гласи:
„Одељење за грађевинске и комуналне послове и посло-

ве озакоњења објеката”.

Члан 3.
У члану 10. алинеја 5. мења се и гласи:
„пружање правне помоћи и бесплатне правне помоћи у 

складу са законом”
У истом члану алинеја 6. брише се.
У истом члану алинеја 11. мења се и гласи: 
„издаје уверења о издржаваним лицима и породичном 

стању за лица која имају пребивалиште на територији оп-
штине Раковица”.

Члан 4.
У члану 11. алинеја 9 мења се и гласи:
„на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун 

Града, отуђује из јавне својине Града грађевинско земљиште 
ради изградње објеката до 1.500 m2 бруто развијене грађе-
винске површине, односно ради озакоњења објеката до 400 
m2 бруто развијене грађевинске површине”.

У истом члану алинеја 15. брише се.
У истом члану алинеја 16. мења се и гласи:
„води послове и припрема седнице Комисије за грађе-

винско земљиште”.
Члан 5.

У члану 12. став 1. мења се и гласи:
„Одељење за грађевинске и комуналне послове и посло-

ве озакоњење објеката врши следеће послове”.
У истом члану алинеја 1. мења се и гласи:
„доноси решење у првом степену о грађевинској дозво-

ли за изградњу објеката и остала акта у поступку обједи-
њене процедуре, као и друга акта, за изградњу објеката до 
1500 m2 бруто развијене грађевинске површине и претвара-
ње заједничких просторија у стамбени, односно пословни 
простор и доноси решење о озакоњењу објеката до 400 m2 
бруто развијене грађевинске површине и један примерак 
правоснажног решења о озакоњењу објекта доставља орга-
низационој јединици Градске управе надлежној за послове 
озакоњења објеката”.

У истом члану алинеја 16. мења се и гласи:
„одлучује о постављању и уклањању мањих монта-

жних објеката привременог карактера на јавним и другим 
површинама у складу са прописом Града, врши стручно 
технички преглед документације за издавање одобрења за 
постављање објеката (наменски монтажни објекти, мон-
тажно-демонтажни објекти за потребе одржавањакултур-
них, спортских и других манифестација, жардињере и дру-
ги биљни засади ,клупе ислични објектинамењени седењу, 
уметничке инсталације, опрема за игру и рекреацију, по-
штански сандучићи и телефонске говорнице, стубови, огра-
де и друге врсте запрека, корпе за отпатке и ђубријере, јав-
ни часовници, јавне чесме и фонтане, јавни тоалети и други 
објекти и уређаји); монтажних објеката за рекреацију и за-
баву деце, забавних паркова, циркуса, спортских објеката и 
других монтажних објеката за извођење културних, спорт-
ско-рекреативних и других сличних програма комерцијал-
ног типа, тезги и других покретних привремених објеката, 
средстава за оглашавање, расхладних витрина и конзерва-
тора за продају сладоледа уз малопродајни објекат, односно 
као самосталан”.

У истом члану алинеја 17. мења се и гласи:
„припрема предлоге планова за постављање мањих мон-

тажних објеката привременог карактера на јавним и другим 

површинама по претходно прибављеној сагласности орга-
низационих јединица Градске управе надлежних за послове 
урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организа-
ције у складу са прописом Града”.

Члан 6.
У члану 13. у став 2. у алинеји 4. речи: „кућни ред у стам-

беним зградама” замењују се речима: „област становања и 
одржавања зграда и кућни ред у стамбеним зградама”.

Члан 7.
Члан 20. мења се и гласи:
„Одељење за образовање, културу, социјална питања и 

спорт врши следеће послове: 
– прати стање и стара се о одржавању (осим капитал-

ног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице 
Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених по-
слова, основних школа;

– води евиденцију и обавештава предшколску установу, 
односно основну школу која остварује припремни пред-
школски програм о деци која су стасала за похађање при-
премног предшколског програма;

– води евиденцију и обавештава школу и родитеље, од-
носно друге законске заступнике о деци која треба да се 
упишу у први разред основне школе;

– у сарадњи са образовно-васпитном установом прати 
стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности 
деце, односно ученика за време остваривања образовно ва-
спитног рада и других активности које остварује установа, 
у складу са законом;

– организује послове који се односе на превоз деце и њи-
хових пратилаца ради похађања припремног предшколског 
програма на удаљености већој од 2 km и ученика основне 
школе на удаљености већој од 4 km од седишта школе;

– превоз деце и ученика када ученици похађају школу на 
територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа 
коју похађају најближа месту пребивалишта ученика;

– превоз ученика на републичка и међународна такми-
чења; 

– техничка подршка у раду скупштинских радних тела 
из своје надлежности (прати рад Савета за социјалну, деч-
ју заштиту и заштиту деце са посебним потребама, Савета 
за образовање и Савета за спорт) и врши друге послове у 
складу са законом и другим прописима, 

– у оквиру надлежности је и рад интерресорне комисије 
која се бави проценом потреба за пружањем додатне обра-
зовне, социјалне и здравствене подршке деци, ученицима 
и одраслима са сметњама у развоју; сарадња са педагошко-
-психолошким тимовима основних школа и прати спрово-
ђење препоручених мера од стране интерресорне комисије;

– доноси програм развоја спорта на нивоу градске оп-
штине који је усклађен са програмом развоја спорта на 
нивоу Града; финансира или суфинансира изградњу и одр-
жавање спортских објеката у јавној својини Града на свом 
подручју, обезбеђује средства за финансирање и суфинан-
сирање програма којима се задовољавају потребе грађана 
у области спорта на подручју градске општине Раковица; 
може оснивати установе у области спорта; реализација си-
стема школског спорта и одржавање спортских такмичења 
и манифестација; организује и прати рад Комисије за спро-
вођење поступка јавног конкурса за доделу средстава из бу-
џета Градске општине Раковица;

– израда и праћење извршења плана за текуће одржава-
ње терена и спортских објеката;

– прати и организује рад Комисије за социјална давања 
из буџета Градске општине Раковица; помаже једнократним 
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материјалним давањима лицима која су суштински у нејед-
наком положају са осталим грађанима; 

– подстиче развој културно-уметничког стваралаштва и 
аматеризма на подручју општине, обезбеђује услове за одр-
жавање културних манифестација од значаја за градску оп-
штину;

– прати и организује рад Комисије за спровођење јавног 
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из 
буџета Градске општине Раковица;

– издаје уверења о просечним примањима по члану до-
маћинства а у вези стипендирања ученика и студената; сме-
штаја у домове; умањење плаћања школарине;

– прати рад скупштинских радних тела из своје надле-
жности и врши и друге послове у складу са законом и дру-
гим прописима.”

Члан 8.
У члану 25. у ставу 3. реч: „огласа” замењује се речју: 

„конкурса”.
У истом члану у ставу 6. речи „Скупштине градске оп-

штине и” бришу се.

Члан 9.
У члану 29. речи: „и Скупштини градске општине” бри-

шу се.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-74/2019-IV, 14. октобрa 2019. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2019 године, на основу члана 19. Статута 
Градске општине Раковица ( „Службени лист Града Београ-
да”, бр. 45/08,10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19) донела је 

ОДЛУКУ
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Одлуком о месним заједницама на територији градске 

општине Раковица (у даљем тексту: одлука), утврђује се број 
месних заједница, назив, подручје и послови месних зајед-
ница, органи и поступак избора органа, организација и рад 
органа, начин одлучивања, средства за рад и финансирање 
послова месних заједница, јавност рада и обавештавање гра-
ђана и друга питања од значаја за рад месних заједница. 

Члан 2.
Ради задовољавања потреба од непосредног заједничког 

интереса за грађане на одређеном подручју градске општи-
не Раковица (у даљем тексту: општина), оснива се месна за-
једница у складу са Законом о локалној самоуправи, Стату-
том Града Београда и Статутом Градске општине Раковица.

Месна заједница оснива се за насељено место, два или 
више насељених места, део насељеног, градску четврт, ре-

јон, стамбени блок, улицу, део једне или више улица, који 
представљају просторну, функционалну и урбанистичку 
целину и где постоји међусобна интересна повезаност гра-
ђана и могућност њиховог оснивања.

Члан 3.
Месна заједница има својство правног лица, у оквиру пра-

ва и дужности утврђеним Статутом и одлуком о оснивању. 

ОСНИВАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 4.
Месна заједница оснива се за одређено подручје општи-

не које представља територијалну и функционалну целину, 
у коме постоје међусобна повезаност грађана и могућност 
њиховог непосредног договарања и одлучивања о заједнич-
ком интересу. 

Члан 5.
Предлог за образовање, односно укидање месне заједни-

це могу поднети најмање 10% бирача са пребивалиштем на 
подручју на које се предлог односи, најмање једна трећина 
одборника скупштине градске општине на чијем подручју 
се образује, односно укида месна заједница. 

Скупштина општине одлучује о образовању нове и 
подручју за које се образује, промени подручја и укида-
њу месне заједнице на свом подручју, већином од укупног 
броја одборника скупштине, по претходном прибављеном 
мишљену грађана са тог подручја. 

Члан 6.
Овом Одлуком на територији општине оснива се 18 ме-

сних заједница и то:
МЗ „Кошутњак”;
МЗ „Канарево брдо”;
МЗ „Миљаковачки извори”;
МЗ „Сунчани брег”;
МЗ „ Миљаковац”;
МЗ „Душко Радовић”;
МЗ „ Браћа Величковић”;
МЗ „ Митар Бакић”;
МЗ „Скојевска”;
МЗ „ Видиковац 1”;
МЗ „Видиковац 2”;
МЗ „Кнежевац”;
МЗ „Лабудово брдо”;
МЗ „Петлово брдо”;
МЗ „Кијево”;
МЗ „ Авала град”;
МЗ „ Ресник”;
МЗ „ Железничка станица – Ресник”.

Члан 7.
Овом одлуком на територији општине утврђују се следе-

ћа подручја месних заједница из члана 6. одлуке:

Месна заједница „Кошутњак” 

Седиште месне заједнице налази се у Улици Пере Вели-
мировића бр. 48.

Подручје МЗ „Кошутњак” обухвата следећу територију: 
Граница ове месне заједнице почиње Улицом бањички 

пут код броја 1. Наставља се улицом Бањички пут до изла-
ска на Улицу Бахтијара Вагабзаде, а која припада општини 
Вождовац. Иде до раскрснице са Борском улицом и Пере Ве-
лимировића. Наставља се Борском улицом до угла са улицом 
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Српских ударних бригада. Иде се улицом Српских ударних 
бригада непарна страна до степеништа. Спушта се пешачким 
степеницама до Улице Матије Гупца код броја 20. Наставља 
се лево Улицом Матије Гупца до броја 2. Наставља се пешач-
ким степеницама у Улици Матије Гупца до Трстењакова код 
броја 2. Скреће се лево и наставља се улицом Пере Велими-
ровића. Иде се до раскрснице са Булеваром патријарха Па-
вла. Наставља се замишљеном линијом преко пруге Београд–
Ниш и излази на пут који води до улице Кнеза Вишеслава. 
Наставља се Пионирском улицом ненасељени део и спушта 
се до угла са Булеваром патријарха Павла код подвожњака. 
Иде се десно Булеваром патријаха Павла и пружа се пешач-
ком стазом уз ограду Белог двора до Улице Срзентићеве. На-
ставља се лево до Улице Милана Благојевића Шпанца парна 
страна. Овом улицом се излази на Улицу Пере Велимировића 
која излази на Улицу Бахтијара Вагабзаде.

Месна заједница „Канарево брдо”

Седиште месне заједнице налази се у Канаревом брду 
број 40.

Подручје МЗ „Канарево брдо” обухвата следећу територију:
Граница ове месне заједнице почиње од раскрнице ули-

ца Борска и Српских ударних бригада, креће се парном 
страном Улице српских ударних бригада. Пресеца Вукасо-
вићеву улицу и наставља до Улице Ивана Мичурина. Истом 
улицом непарном страном долази се до раскрснице са Вука-
совићевом улицом, затим Вукасовићевом улицом до броја 
65. Истом улицом се враћамо назад до броја 21 а затим се 
улази у Улицу шесте личке дивизије. Наставља се Улицом 
Шесте личке дивизије до раскрснице са Борском улицом. 
Улицом борском спушта се до раскрснице са Улицом срп-
ских ударних бригада. 

Месна заједница „Миљаковачки извори”
Седиште месне заједнице налази се у Улици Славољуба 

Вуксановића 1.
Подручје МЗ „Миљаковачки извори” обухвата следећу 

територију: 
Границе месне заједнице почињу од раскрснице улица 

Миљаковачке и Вукасовићеве. Наставља се Вукасовиће-
вом улицом парна страна до раскрснице са Улицом Ивана 
Мичурина. Скрене се лево у Улицу Ивана Мичурина пар-
на страна до раскрснице са Борском. Наставља се Борском 
улицом парна страна до Улице Велизара Станковића. На 
углу улица Велизара Станковића и Стевана Опачића иде се 
Улицом Стевана Опачића парна страна до раскрснице ули-
ца Стевана Опачића и Станка Пауновића Вељка. Наставља 
се лево замишљеном линијом кроз Миљаковачку шуму до 
раскрснице улица Миљаковачке и Вукасовићеве. 

Месна заједница „Сунчани брег”

Седиште месне заједнице налази се у Улици Славољуба 
Вуксановића 1.

Подручје МЗ „Сунчани брег” обухвата следећу територију: 
Границе месне заједнице почињу од раскрснице Ули-

це Јакова Галуса и Булевара ЈНА, а која припада општини 
Вождовац. Иде се Улицом Јакова Галуса, парна страна, до 
улице Миљаковачке стазе, затим до Улице Славка Миљко-
вића која припада општини Вождовац. Наставња се Ули-
цом миљаковачке стазе парна страна која улази у Улицу 
миљаковачке до раскрснице са Улицом миљаковачко брдо. 
Наставља се Улицом миљаковачко брдо и спушта се до Ули-
це патријарха Димитрија поред бивше Пожаревачке пруге. 

Наставља се Улицом патријарха Димитрија од тунела, лева 
страна до железничке станице Јајинци. Од железничке ста-
нице Јајинци наставља се Улицом миљаковачке стазе до 
раскрснице улица Јакова Галуса и Булевара ЈНА.

Месна заједница „Миљаковац” 

Седиште месне заједнице налази се у Улици Богдана Же-
рајића 24а.

Подручје МЗ „Миљаковац” обухвата следећу територи-
ју: 

Границе месне заједнице почињу од раскрснице улица 
Борске и Велизара Станковића. Наставља се Борском ули-
цом парна страна до аутобуске окретнице. Од аутобуске 
окретнице, десно иде се замишљеном линијом до моста у 
Варешкој улици. Наставља се уз корито Топчидерске реке 
до раскрснице улица Пере Велимировића и Патријарха Ди-
митрија. Враћа се Улицом патријарха Димитрија непарна 
страна до раскрснице улица Патријарха Димитрија и Ми-
шка Крањца. Скреће десно поред ливнице и замишљеном 
линијом која иде уз пругу Београд – Бар и скреће према 
Улици ослободилаца Раковице. Наставља се Улицом осло-
бодилаца Раковице лева страна до раскрснице са Улицом 
патријарха Димитрија. Натавља се Улицом патријарха Ди-
митрија лева страна до скретања макадамским путем за 
Улицу гуслара Перуна. Један крак наставља Улицом патри-
јарха Димитрија парна страна до раскрснице са улицом 
Јосипа Теларевића. Од макадамског пута улази се у Улицу 
гуслара Перуна и наставља се замишљеном линијом кроз 
Миљаковачку шуму до раскрснице улица Станка Паунови-
ћа Вељка и Стевана Опачића. Наставља се Улицом Стевана 
Опачића, непарна страна до раскрснице са Улицом Велиза-
ра Станковића. Наставља се Улицом Велизара Станковића 
лева страна до раскрснице улица Велизара Станковића и 
Борске. 

Месна заједница „Душко Радовић”

Седиште месне заједнице налази се у улици Петра Ко-
њовића 12 ђ.

Подручје МЗ „ Душко Радовић” обухвата следећу тери-
торију: 

Границе месне заједнице почиње од Улице Вукасовићеве 
код броја 2 до угла са Улицом Петра Коњовића. Наставља се 
Улицом Петра Коњовића до пешачих степеница којим се изла-
зи на Варешку улицу. Наставља се трасом бивше Пожаревачке 
пруге до Борске улице. Наставља се Борском улицом која пре-
сеца Варешку и Улицу Розе Луксембург до раскрснице са Ули-
цом Ивана Мичурина. Наставља се улицом Ивана Мичурина 
парном страном до раскрснице са Улицом Прве шумадиске 
бригаде. Скреће се десно до раскрснице са Вукасовићевом ули-
цом. На раскрсници лево Вукасовићевом улицом до броја 2.

Месна заједница „Браћа Величковић”
Седиште месне заједнице налази се у Улици пилота Ми-

хајла Петровића 12.
Подручје МЗ „ Браћа Величковић” обухвата следећу те-

риторију:
Граница почиње од раскрснице улица Мишка Крањ-

ца и Пилота Михајла Петровића, наставља се Улицом пи-
лота Михајла Петровића парна страна и иде даље улицом 
до угла са Улицом Миле Димић. Наставља се Улицом Миле 
Димић иде се до угла са Годоминском улицом. Наставља се 
Годоминском улицом до угла са Улицом Божидара Тимоти-
јевића. Наставља се Годоминском улицом до угла са Улицом 
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Луке Војводића. Улица Луке Војводића парна страна и на-
ставља се на Улицу кнеза Вишеслава до Пионирске. Иде се 
Пионирском улицом парна страна и спушта се замишље-
ном линијом кроз шуму до Спортског центра Раковица, на-
ставља се уз пругу на Врбничку улицу. Креће се Врбничком 
улицом до угла Врбничке и Рибарчеве улице и све до Улице 
краљице Јелене. 

Месна заједница „Митар Бакић”

Седиште месне заједнице налази се у Улици пилота Ми-
хајла Петровића 12.

Подручје МЗ „ Митар Бакић” обухвата следећу територију:
Граница почиње од раскрснице улица Мишка Крањца 

и Пилота Михајла Петровића. Иде се Улицом пилота Ми-
хајла Петровића непарна страна до угла са Маричком ули-
цом. Угао Маричке и Миле Димић иде се до угла са Улицом 
краљице Јелене. Наставља се Улицом Миле Димић иде се до 
угла са Вишевачком улицом. Од Маричке улице наставља се 
до угла са Улицом Јанковић Стојана. Улази у Улицу Јанко-
вић Стојана и иде се до угла са Улицом пилота Михајла Пе-
тровића. Наставља се Улицом пилота Михајла Петровића 
непарна страна до раскрснице са Улицом кнеза Вишеслава. 

Месна заједница „Скојевска” 
Седиште месне заједнице налази се у Улици Луке Војво-

дића 93.
Подручја МЗ „Скојевска” обухвата следећу територију:
Територија месне заједнице почиње од раскрснице ули-

ца Пилота Михајла Петровића и Кнеза Вишеслава, наста-
вља се Улицом кнеза Вишеслава до скретања ка Улици Луке 
Војводића у Кошутњаку. Наставља се Улицом Луке Војводи-
ћа непарна страна до угла са Годоминском улицом. Наста-
вља се даље Улицом Луке Војводића до раскрснице улица 
Луке Војводића и Кнеза Вишеслава.

Месна заједница „Видиковац 1”
Седиште месне заједнице налази се на Видиковачком 

венцу 1.
Подручје МЗ „Видиковац 1” обухвата следећу територију: 
Територија месне заједнице почиње од раскрснице улица 

Пилота Михајла Петровића и Патријарха Јоаникија. Наста-
вља се Улицом патријарха Јоаникија лева страна до раскр-
снице са Видиковачки венац. Наставља се Улицом патријар-
ха Јоаникија до раскрснице са Улицом видиковачки венац. 
На раскрсници наставља се Улицом патријарха Јоаникија до 
броја 22 и скреће се лево пешачком стазом ка Улици Сре-
тена Младеновића Мике лева страна. Иде се замишљеном 
линијом преко зелене површине и долази се до угла са Су-
седградском улицом и Улицом првобораца. Наставља се 
Суседградском улицом до доњег крака Суседградске улице. 
Замишљеном линијом кроз зелену површину долази се до 
испод Улице пилота Михајла Петровића лева страна. Скреће 
се лево и паралелно са Улицом пилота Михајла Петровића 
једим делом кроз зелену површину наставља се до пешачке 
стазе која иде испод пословних објеката до раскрснице ули-
ца Патријарха Јоаникија и Пилота Михајла Петровића. 

Месна заједница „Видиковац 2” 

Седиште месне заједнице налази се у Улици видиковчки 
венац 1

Подручје МЗ „Видиковац 2” обухвата следећу територију: 
Територија месне заједнице почиње од раскрснице ули-

ца Патријарха Јоаникија и Пилота Михајла Петровића. На-

ставља се Улицом пилота Михајла Петровића лева страна 
до изласка на Ибарску магистралу. Наставља се лево Ибар-
ском магистралом лева страна до петље за силазак на Улицу 
11. крајишке дивизије. На раскрсници улица 11. крајишке 
дивизије и Патријарха Јоаникија наставља се Улицом па-
тријарха Јоаникија иде се до угла са Улицом Сретена Младе-
новића Мике. Наставља се лево Улицом Сретена Младено-
вића Мике лева страна до средине улице и лево пешачким 
прелазом излази се на Улицу патријарха Јоаникија код броја 
20. Наставља се Улицом патријарха Јоаникија лева страна 
до раскрснице са Улицом видиковачки венац. Наставља се 
Улицом патријарха Јоаникија до следеће раскрснице са Ули-
цом видиковачки венац све до следеће раскрснице са Ули-
цом пилота Михајла Петровића.

Месна заједница „Кнежевац” 

Седиште месне заједнице налази се у Улици 17. октобра 16.
Подручје МЗ „Кнежевац” обухвата следећу територију: 
Територија месне заједнице почиње од раскрснице ули-

ца Видиковачки венац и Боже Јеремића десна страна до рас-
крснице улица Боже Јеремића и Суседградске. Иде се дуж 
Суседградске улице десна страна до раскрснице улица Су-
седградска и Моме Станојловића. Наставља се замишљеном 
линијом испод Суседградске улице зеленом површином до 
Улице Славка Родића. Наставља се Улицом Славка Родића 
до раскрснице где се један крак лево спаја са Улицом пилота 
Михајла Петровића. Други крак скреће десно и иде зами-
шљеном линијом која пресеца крај Маричке улице. Спушта 
се и пресеца пругу Београд–Бар и долази до Улице ослобо-
диоца Раковице. Наставља Улицом ослободиоца Раковице 
десна страна до раскрсница улица Ослободиоца Раковице, 
Патријарха Димитрија и Ослобођења. Улази у Улицу осло-
бођења десна страна до реке Раковачки поток. Од реке Ра-
ковачки поток замишљеном линијом кроз зелену површину 
око брда Стражевица и наставља замишљеном линијом око 
Каменолома десна страна до почетка Улице 13. октобра. За-
тим замишљеном линијом преко зелене површине спушта 
се до реке Топчидерке, иде низ реку Топчидерку до раскр-
снице улица Усек Кијево и Летићеве. Наставља улицом Ле-
тићава до раскрснице са Улицом ослобођења. Затим зами-
шљеном линијом која пресеца пругу Београд–Бар и реку 
Топчидерку улази у Улицу 17. октобра. Наставља десно Ули-
цом 17. октобра до раскрснице са Улицом Сретена Младе-
новића Мике крак, где на крају улице наставља замишље-
ном линијом преко зелених површина до раскрснице улица 
Боже Јеремића и Видиковачки венац. 

Месна заједнице „Лабудово брдо”
Седиште месне заједнице налази се у Улици Сердар Јан-

ка Вукотића 30а.
Подручје МЗ „Лабудово брдо” обухвата следећу терито-

рију: 
Територија месне заједнице почиње од раскрснице улица 

Патријарха Јоаникија и Сретена Младеновића Мике преко 
пута окретнице аутобуса, десно улази се у Улицу Сретена 
Младеновића Мике. Иде се Улицом Сретена Младеновића 
Мике десна страна до раскрснице са Улицом Сердар Јанка 
Вукотића. Лево замишљеном линијом улази у Улицу Срете-
на Младеновића Мике. Наставља се Улицом Сретена Младе-
новића Мике десна страна до Улице 17. октобра десна стра-
на која улази у Опленачку улицу десна страна. Опленачком 
улицом иде до раскрснице са Тузланском улицом. Скреће се 
десно у Тузланску улицу и иде се до раскрснице са Гочком 
улицом. Уласком у Гочку улицу скреће се лево па десно, десна 
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страна до раскрснице са Улицом Ђује и Драгољуба. На углу 
Улице Ђује и Драгољуба скреће се десно и излази на Ибарску 
магистралу. Десно Ибарском магистралом до петље за скре-
тање у Улицу 11. крајишке дивизије. На раскрсници улица 11. 
крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија наставља се Ули-
цом патријарха Јоаникија до раскрснице са Улицом Сретена 
Младеновића Мике. Наставља се лево Улицом Сретена Мла-
деновића Мике десна страна до броја 38.

Месна заједница „Петлово брдо”
Седиште месне заједнице налази се у Улици Милорада 

Драшковића бр. 24а.
Подручје МЗ обухвата следећу територију: 
Територија месне заједнице почиње од петље на Ибарској 

магистрали и иде се Улицом кружни пут Кијево лева страна 
до неасфалтираног пута који улази у Улицу Нићифора Нин-
ковића. Наставља се Улицом Нићифора Нинковића до раскр-
снице са Расинском улицом. На раскрсници десно наставља се 
Расинском улицом лева страна до Расинске 9, где је колски пут 
који излази на Мраковичку улицу. На раскрсници улица Мра-
ковачке и Бубањских жртава наставља се Улицом бубањских 
жртава лева страна до раскрснице са Опленачком улицом. На 
раскрсници лево наставља се Опленачком улицом лева страна 
до раскрснице са Тузланском улицом. Улази се десно у Тузлан-
ску улицу, лева страна, до раскрснице са Гочком улицом. На-
ставља се Гочком улицом лево и на углу десно, лева страна до 
раскрснице са Улицом Ђује и Драгољуба. Наставља се Улицом 
Ђује и Драгољуба парна страна до раскрснице где се скреће 
десно за Ибарску магистралу. Скреће се лево Ибарском маги-
стралом до петље на Ибарској магистрали.

Месна заједница „Кијево”
Седиште месне заједнице налази се у Улици Милорада 

Драшковића 24а.
Подручје МЗ „Кијево” обухвата следећу територију: 
Територија месне заједнице почиње од петље на Ибар-

ској магистрали и иде се лево Ибарском магистралом до 
скретања за гробље Орловача скреће се лево и замишљеном 
линијом преко зеленог појаса пресеца железничку пругу 
Београд–Бар и низ реку Топчидерку до раскрснице ули-
ца Усек Кијево и Летићеве. Наставља се Улицом Летићева 
и иде до раскрснице са Улицом ослобођења. Наставља се 
замишљеном линијом уз реку Топчидерка до старог надво-
жњака где пресеца реку Топчидерку и пругу Београд–Бар и 
улази у Улицу кружни пут Кијево. Скреће лево и иде Ули-
цом кружни пут Кијево до угла са Улицом Боривоја Мило-
јевића. На крају улице замишљеном линијом преко зелене 
повшине улази у Улицу 17. октобра. Наставља Улицом 17. 
октобра лева страна и улази Опленачку улицу. Наставља 
Опленачком улицом лева страна до раскрснице са улицом 
Бубањских жртава. Наставља се Улицом бубањских жрта-
ва лева страна до раскрснице са Улицом Петра Јовановића. 
Наставља Улицом Петра Јовановића колским путем до рас-
крснице са Расинском. Десно Расинском улицом, лева стра-
на, до раскрснице са Улицом 11. крајишке дивизије. Улази 
се лево у Улицу 11. крајишке дивизије до Улице кружни пут 
Кијево. Улази се десно у Улицу кружни пут Кијево до испод 
окретнице аутобуса. Затим се наставља Улицом кружни пут 
Кијево лева страна до петље на Ибарској магистрали. 

Месна заједница „Авала град”
Седиште месне заједнице налази се у Улици Милене Па-

вловић Барили 6б.
Подручје МЗ „Авала град” обухвата следећу територију: 
Границе месне заједнице почиње Улицом Славка Миљ-

ковића парном страном, затим се наставља Улицом Мило-

рада Јанковића Доце левом страном до Улице делови. На-
ставља се Улицом делови непарна страна до раскрснице са 
Брестовачком иде се замишљеном линијом до потока Па-
ригуз који скреће лево ка језеру Паригуз. Наставља се до 
насеља Пиносава која припада општини Вождовац. Иде се 
замишљеном линијом колским путем кроз оранице до По-
давалске улице потеза иза Цркве „Свети Владика Николај 
Жички” до Института за водопривреду „Јарослав Черник”. 
Наставља се потезом кроз ливаде које пресецају Пожаре-
вачку пругу, и кружни пут Раковица и прелази преко Ми-
лошевог потока и долази до Улице Јакова Галуса. Спушта 
се колским путем према Азилу за напуштене и остављене 
животиње. Улази у Улицу Славка Миљковића и спушта се и 
пресеца Пожаревачку пругу. Излази на раскрсницу са Ули-
цом кружни пут и спаја се са Улицом Славка Миљковића. 

Месна заједница „Ресник”

Седиште месне заједнице налази се у Улици 13. октобра 23.
Подручје МЗ „Ресник” обухвата следећу територију:
Границе месне заједнице почињу од Улице Славка Миљ-

ковића непарна страна до угла са Улицом Милорада Јанко-
вића Доце. Наставља се Улицом Милорада Јанковића Доце 
до Улице Милана Ђурића десна страна. Иде замишљеном 
линијом преко ливада уз и пресеца реку Топчидерку ка Ра-
ковици,пресеца пругу Београд–Бар и замишљеном линијом 
излази на почетак Улице 13. октобар. Наставља замишљеном 
линијом преко постојећег тунела, спушта се на Улицу патри-
јарха Димитрија уз манастирско гробље. Наставља се Улицом 
патријарха Димитрија пресеца Пожаревачку пругу и иде за-
мишљеном линијом иза „Електроистока” излази на Улицу 
Славка Миљковића. Наставља се Улицом Славка Миљковића 
пресеца Пожаревачку пругу и излази на Улицу кружни пут и 
спаја се са Улицом Славка Миљковића непарна страна. 

Месна заједница „Железничка станица – Ресник”

Седиште месне заједнице налази се у Улици 13. октобра 23.
Подручје МЗ „Железничка станица – Ресник” обухвата 

следећу територију:
Границе месне заједнице почињу од угла улице Алек-

сандра Војиновића и Делови, наставља се парном страном 
Улице делови до раскрснице са Брестовачком улицом. Иде 
се Улицом делови десном страном која се граничи са пото-
ком Паригуз и језером Паригуз, наставља се замишљеном 
линијом кроз ливаде уз границу са насељем Пиносава која 
припада општини Вождовац. Спушта се до реке Топчидерке 
и њеним коритом узводно ка Пиносави пресеца пругу Бео-
град–Бар до краја Улице Александра Војиновића, и колским 
путем – ливадама излази до Улице реснички пут. Наставља 
се замишљеном линијом границом са насељем Рушањ оп-
штина Чукарица. Спушта се и пресеца пругу Београд–Бар 
и преко реке Топчидерке излази на Улицу Милана Ђурића 
десна страна и наставља до раскрснице улица Славка Миљ-
ковића и Милорада Јанковића Доце и спаја се са почетком 
Улице Александра Војиновића.

ПОСЛОВИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 8.
Месна заједница, у складу са Статутом градске општине и 

Одлуком о оснивању, разматра питања која се односе на ства-
рање бољих услова живота у месној заједнице, а нарочито на:

– бригу о деци, старим лицима и лицима са посебним 
потребама, заштита и унапређење животне средине;
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– уређење и одржавање насеља и зелених површина;
– стање објеката комуналне инфраструктуре и квалитет 

комуналних услуга;
– снабдевање и заштиту потрошача;
– распоред пословног простора и утврђивање радног 

времена;
– развој пољопривреде;
– одржавање културних и спортских манифестација, као 

и активности везане за одмор и рекреацију старих лица;
– одржавање стамбених зграда;
– комуналну зоохигијену;
– организовање противпожарне заштите;
– и друга питања од значаја за грађане са свог подручја.
У вршењу послова из става 1. овог члана, месна заједница:
– упућује иницијативе надлежним органима градске 

општине и града за уређивање одређених питања и измену 
прописа и других аката из надлежности градске општине 
односно града;

– остварује сарадњу са другим месним заједницама, 
удружењима грађана, установама и јавним предузећима 
које је основао град, односно градска општина, органима 
градске општине невладиним и другим организацијама;

– организује конкретне активности грађана и других за-
интересованих учесника; 

– обавештава грађане месне заједнице о активностима 
које предузима;

– учествује у организовању зборова грађана, референду-
мима и покретању грађанских иницијатива;

– врши и друге послове, у складу са Статутом градске 
општине и актима месне заједнице.

У вршењу својих послова, месна заједница је дужна да 
уважава интерес грађана градске општине, односно града у 
целини.

У месној заједници могу се организовати неки послови 
из надлежности општине а који се односе на непосредно за-
довољавање свакодневних и непосредних потреба грађана 
са подручја месне заједнице.

ОРГАНИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 9.
У месној заједници образује се Савет месне заједнице 

као основни представнички орган грађана на подручју ме-
сне заједнице, који бира Скупштина градске општине на 
чијем подручју је образована, односно на чијем подручју се 
образује месна заједница. 

Чланове Савета месне заједнице бира Скупштина град-
ске општина на предлог збора грађана који се сазива за по-
дручје месне заједнице.

Савет броји девет чланова. Чланови Савета су пунолет-
ни, пословно способни грађани који имају пребивалиште 
на територији месне заједнице.

Збор грађана из става 2. овог члана може предложити 
највише двоструко већи број чланова Савета месне заједни-
це од броја чланова савета који је утврђен актом о оснива-
њу месне заједнице.

Председника Савета месне заједнице бира савет из реда 
својих чланова, тајним гласањем, већином гласова од укуп-
ног броја чланова Савета месне заједнице.

Савет месне заједнице:
1) доноси Статут месне заједнице;
2) доноси финансијски план месне заједнице и програме 

развоја месне заједнице;
3) бира и разрешава председника Савета месне заједнице;
4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и 

других делатности на подручју месне заједнице;

5) доноси пословник о раду Савета месне и друге акте из 
надлежности месне заједнице;

6) покреће иницијативу за доношење нових или постоје-
ћих прописа градске општине односно Града;

7) врши друге послове из надлежности месне заједнице 
утврђене овим статутом, актом о оснивању месне заједнице 
или другим прописом Града, односно градске општине.

Члан 10.
Председник Савета месне заједнице:
– представља и заступа месну заједницу и Савет;
– организује рад Савета;
– сазива и председава седницама Савета;
– припрема у сарадњи са стручном службом општине, 

предлоге аката које разматра и усваја Савет;
– стара се о извршењу одлуке Савета;
– врши и друге послове у складу са Законом о локалној 

самоуправи, Статутом Града Београда, Статутом Градске 
општине Раковица и овом одлуком.

Члан 11.
Сазивање седница, рад и одлучивање Савета, ближе се 

одређује Статутом месне заједнице.
Статут месне заједнице мора бити у сагласности са За-

коном о локалној самоуправи, Статуом Града Београда, Ста-
тутом Градске општине Раковица и овом одлуком.

Члан 12.
Статут месне заједнице ступа на снагу по добијању са-

гласности Већа градске општине.
Сагласност на предлог Статута месне заједнице доста-

вља се у писаној форми у року од 30 дана од дана доставља-
ња предлога Статута Већу градске општине.

Уколико Веће градске општине у истом року стави при-
медбе на предлог Статута, Савет месне заједнице је дужан 
да поступи по примедбама у року од 15 дана од дана доста-
вљања примедби.

Ако по истеку рока од 15 дана од дана достављања при-
медби Већу градске општине, Савет месне заједнице не по-
ступа по њима, Веће градске општине може донети одлуку 
да се на седници Скупштине градске општине предложи 
распуштање Савета месне заједнице и изврши избор новог.

Радом месне заједнице у случају из става 3. овог члана, 
до одлуке Скупштине градске општине управља повереник 
месне заједнице, кога на ту функцију поставља до избора 
новог Савета месне заједнице.

Статут месне заједнице усваја Савет месне заједнице ве-
ћином гласова од укупног броја чланова Савета. 

Члан 13.
Савет може бити разрешен и пре истека времена на које је 

изабран уколико не обавља поверене послове прописане чл. 
8, 9. и 10. ове одлуке на начин предвиђен Законом о локалној 
самоуправи, Статутом Града Београд, Статутом Градске оп-
штине Раковица, одлукама Скупштине општине, председника 
општине, Већа градске општине и Статутом месне заједнице. 

Предлог за разрешење Савета могу поднети председник 
општине, члан Већа градске општине, одборник Скупшти-
не општине, члан Савета месне заједнице или 500 бирача.

Предлог се подноси Већу градске општине у писаној 
форми и мора бити образложен.

Уколико је поднет предлог за разрешење, Веће градске 
општине може одбацити, одбити предлог или тражити од 
Савета месне заједнице да у року од 15 дана одговори на 
примедбе за свој рад.

Након истека рока из става 4. овог члана Веће градске 
општине може донети одлуку да се на седници Скупштине 
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општине предложи распуштање Савета месне заједнице и 
изврши избор новог.

Радом месне заједнице у случају из претходног става 
управља повереник месне заједнице кога на ту функцију 
поставља Веће градске општине, а до избора новог Савета 
месне заједнице.

Члан 14.
Рад месне заједнице је јаван.
Председник месне заједнице дужан је да о свом раду обаве-

штава грађане месне заједнице, Веће градске општине, Скуп-
штину општине, према потреби, а најмање једном годишње. 

ФИНАНСИРАЊЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Члан 15.
Средства за рад месне заједнице и другог облика месне 

самоуправе обезбеђује се у буџету Општине и из других 
извора у складу са законом.

Члан 16.
Стручне, техничке административне и финансијске по-

слове за потребе месне заједнице, обавља Управа Градске 
општине Раковица. 

Члан 17.
Уколико орган одређен Статутом општине сматра да 

општи акт месне заједнице није у сагласности са Уставом и 
законом дужан је да о томе обавести Веће градске општине. 

Веће градске општине, по пријему обавештења из става 
1 овог члана дужно је да обустави од извршења општи акт 
месне заједнице, решењем које ступа на снагу објављива-
њем у „Службеном листу Града Београда” и да покрене по-
ступак за оцену уставности и законитости општег акта ме-
сне заједнице пред Уставним судом. 

Решење о обустави од извршења престаје да важи ако 
Веће градске општине у року од пет дана од дана објављи-
вања решења не покрене поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта. 

Орган одређен Статутом општине врши надзор над за-
конитошћу рада и аката месне заједнице и предузима мере, 
у складу са законом и Статутом. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Органи месне заједнице изабрани у складу са прописи-

ма који су били на снази до ступања на снагу ове одлуке, на-
стављају са радом до избора нових органа сагласно одред-
бама ове одлуке. 

Члан 19.
Месне заједнице из члана 6. ове одлуке дужне су да 

ускладе своје статуте са овом одлуком у року од 90 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 20.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о месним заједницама на територији градске општине Рако-
вица („Службени лист Града Београда”, број 30/10)

Члан 21.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Раковица

Број 06-74/2019-IV, 14. октобра 2019. године
Председник

Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2019. године, на основу 19. тачка 8. и чла-
на 97. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19) 
и члана 107. Пословника Градске општине Раковица („Слу-
жбени лист Града Београда", бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), 
донела јe 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ РАКОВИЦА

Члан 1.
У Одлуци о Заштитнику грађана Градске општине Рако-

вица („Службени лист Града Београда”, бр. 17/09 и 50/15), у 
називу прописа, као и у чл. 1–7. и чл. 9–22. речи: „заштит-
ник грађана”, у одговарајућем падежу замењују се речима: 
„локални омбудсман”, у одговарајућем падежу.

Члан 2.
У чл. 15. и 17. речи: „заменик заштитника грађана”, у од-

говарајућем падежу замењују се речима: „заменик локалног 
омбудсмана”, у одговарајућем падежу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Изабрани заштитник грађана и заменик заштитника 

грађана настављају са радом као локални омбудсман и за-
меник локалног омбудсмана до истека мандата на који су 
изабрани.

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

вања у „Службеном листу Града Беогрaда”.

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-74/2019-IV, 14. октобра 2019. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2019. године, на основу 19. тачка 8. и чла-
на 97. Статута Градске општине Раковица („Службени лист 
Града Београда", бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19) 
и члана 107. Пословника Градске општине Раковица („Слу-
жбени лист Града Београда", бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16) 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА 
ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА

Члан 1.
У Одлуци о Заштитнику грађана за националне мањине 

Градске општине Раковица („Службени лист Града Београ-
да”, број 17/09), у називу прописа, као и у чл. 1–7. и чл. 9–22. 
речи „заштитник грађана за националне мањине”, у одгова-
рајућем падежу замењују се речима „локални омбудсман за 
националне мањине”, у одговарајућем падежу.
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Члан 2.
У чл. 15. и 17. речи „заменик заштитника грађана за на-

ционалне мањине”, у одговарајућем падежу замењују се ре-
чима „заменик локалног омбудсмана за националне мањи-
не”, у одговарајућем падежу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Изабрани заштитник грађана за националне мањине и 

заменик заштитника грађана за националне мањине наста-
вљају са радом као локални омбудсман за националне ма-
њине и заменик локалног омбудсмана за националне мањи-
не до истека мандата на који су изабрани.

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

вања у „Службеном листу Града Београда".

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-74/2019-IV, 14. октобрa 2019. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржа-
ној 14. октобра 2019. године, на основу члана 13. став 1. тач-
ка 1, члана 14, став 1, тач. 2. и 3. и став 5. Закона о трговини 
(„Службени гласник РС”, број 52/19), члана 77. став 1. тачка 9. 
(„Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 14, тачка 
9, Статута Градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15, 22/16 и 79/19), донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРОДАЈНИХ МЕСТА НА КОЈИМA 
СЕ ОБАВЉА ТРГОВИНА НА ПРОДАЈНОМ МЕСТУ У 
ПРЕНОСИВИМ ПРОДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА НА ЈАВНОЈ 
И ДРУГОЈ ПОВРШИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ РАКОВИЦА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком одређују се продајна места на подручју 

градске општине Раковица, на јавној и другој површини на 
којима се може вршити трговина на мало и пружање услуга 
потрошачима – трговина на продајном месту у преносивим 
продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл. средства и 
опрема), време и начин трговине са покретних средстава и 
услови за издавање одобрења трговине на продајном месту 
у преносивим продајним објектима. 

Члан 2.
Продајно место је продајни објекат на којем је предви-

ђено и одобрено обављање трговине у складу са овом одлу-
ком, законом и другим прописима.

Члан 3.
Трговина на мало и пружање услуга потрошачима може 

се обављати као трговина на продајном месту и то:
1) у продајном објекту;
2) у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, ау-

томат и сл. средства и опрема),
3) са покретних средстава или опреме;

4) повремена продаја за време одржавања традиционал-
них манифестација (вашара, фестивала, изложби и других 
манифестација у склопу културних, музичких, спортских и 
других друштвених активности).

Продаја у објектима из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана 
може имати карактер сталне и повремене продаје.

Сталном продајом сматра се продаја организована сва-
кодневно или у континуитету са одређеним мањим времен-
ским размацима у току календарске године, а повремена 
продаја организује се у тачно одређеном временском интер-
валу, дневно, на сате а најдуже месец дана у континуитету.

Члан 4.
На киосцима, тезгама и другим објектима из члана 3. 

став 1. тач. 1, 2. и 3. ове одлуке могу се продавати: 
– индустријско-непрехрамбени производи и половна 

роба (одећа, обућа, финални производи за личну употребу 
и употребу у домаћинству од порцелана, стакла, керамике, 
коже, текстила, гуме и пластике, метална и електротехнич-
ка роба за чији промет и употребу није прописано обезбе-
ђење гарантног листа и техничког упутства, спортска опре-
ма, хемијски производи – сапуни и детерџенти, препарати 
за чишћење и полирање, козметички и тоалетни препарати, 
књиге и канцеларијски прибор);

– непрехрамбени производи занатских радњи и домаће 
радиности;

– новине, старе и антикварне књиге и публикације;
– индустријски пакован сладолед и
– безалкохолна пића и пиво у оригиналном паковању.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, новине се могу 

продавати ван објекта преко колпортера.

II. УСЛОВИ И ПРОДАЈНА МЕСТА ЗА ТРГОВИНУ НА 
МАЛО НА ПРОДАЈНОМ МЕСТУ У ПРЕНОСИВИМ ПРО-

ДАЈНИМ ОБЈЕКТИМА 
Продајна места за трговину на мало – трговина на про-

дајном месту у преносивим продајним објектима (киоск, 
тезга, аутомат и сл средства и опрема), обавља се путем ки-
оска/монтажног објекта, тезги, аутомата и других средстава

Члан 5.
Трговина на мало – трговина на продајном месту у пре-

носивим продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл. 
средства и опрема), а која се обавља на киосцима и сличним 
монтажним објектима који спадају у категорију привре-
мених објеката, тезгама, штандовима, путем аутомата или 
на другим средствима или опреми која је релативно веза-
на за одређено место, са покретних средстава или опреме 
(амбулантна продаја) и повремена продаја за време одржа-
вања традиционалних манифестација (вашара, фестива-
ла, изложби и других манифестација у склопу културних, 
музичких, спортских и других друштвених активности), 
може се обављати на површинама јавне намене, површи-
нама у јавном коришћењу, осталим површинама (неизгра-
ђено грађевинско земљиште, пољопривредно земљиште), 
дефинисаним Одлуком о комуналном реду Града Београда 
и површинама у приватном власништву, а која се налазе на 
територији градске општине Раковица. 

Члан 6.
Продајна места на којима се може обављати трговина 

на мало у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, 
аутомат и сл средства и опрема), који спадају у категорију 
привремених објеката, на тезгама, штандовима, путем ауто-
мата или на другим средствима или опреми која је релатив-
но везана за одређено место одређују се на свим локацијама 
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које су обухваћене важећим Планом постављања привреме-
них објеката и Планом постављања привремених покрет-
них објеката за градску општину Раковица.

Члан 7.
Повремена продаја за време одржавања традиционал-

них манифестација (вашара, фестивала, изложби и других 
манифестација у склопу културних, музичких, спортских 
и других друштвених активности), сматра се продаја на те-
згама, штандовима, путем аутомата и других преносивих 
привремених објеката и може се обављати на површинама 
јавне намене, површинама у јавном коришћењу, осталим 
површинама дефинисаним Одлуком о комуналном реду 
Града Београда и површинама у приватном власништву.

Члан 8.
На уређеним површинама у приватном власништву 

може се обављати продаја на мало одређених врста роба де-
финисаних чланом 4. став 1. ове одлуке и то на киосцима, 
и сличним монтажним објектима који спадају у категорију 
привремених објеката, на тезгама, штандовима, путем ауто-
мата или на другим средствима или опреми која је релатив-
но везана за одређено место, уз услов да постављени објекти 
не угрожавају саобраћај и не ометају учеснике у саобраћају.

Члан 9.
Пољопривредна газдинства могу обављати продају вла-

ститих пољопривредних производа само ако су уписани у 
Регистар пољопривредних газдинстава и ако су испуњени 
услови за обављање трговине прописани Законом о тргови-
ни, као и посебним прописима (хигијенско-санитарни усло-
ви, прописани технички захтеви и др.).

Пољопривредна газдинства продају властитих пољо-
привредних производа могу продавати на киосцима/монта-
жним објектима привремног карактера, тезгама, путем про-
дајних аутомата и на другим средствима или опреми која је 
релативно везана за одређено место и покретном продајом 
(путем колица и покретних возила).

Уколико се продаја властитих пољопривредних прои-
звода обавља на површини у приватном власништву, про-
дајно место мора бити постављено тако да не угрожава сао-
браћај и не омета учеснике у саобраћају.

Члан 10.
Решење којим се одобрава продајно место и време за 

трговину у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, 
аутомат и сл средства и опрема), а која се обавља путем ки-
оска/монтажног објекта, тезги, аутомата и других средста-
ва, доноси Група за комуналне послове, Одељења за грађе-
винске и комуналне послове, ГО Раковица и садржи:

– назив и адресу правног лица или предузетника који 
обавља трговину на мало;

– број и датум решења о регистрацији за обављање де-
латности промета робе на мало;

– опис робе која је предмет продаје;
– локација на којој се може обављати трговина на мало – 

трговина у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, 
аутомат и сл. средства и опрема);

– радно време;
– висину и начин плаћања накнаде за издавање одобрења;
– време трајања одобрења;
– одредбе о укидању решења у случају неиспуњавања 

прописаних услова;
– одредбе о правном леку.
На решење којим се одлучује о одобрењу трговине на 

мало – трговине у преносивим продајним објектима (ки-

оск, тезга, аутомат и сл средства и опрема), може се поднети 
жалба Већу Градске општине Раковица, у року од 15 дана од 
дана достављања решења.

Члан 11.
Захтев за издавање одобрења за продајно место ради 

обављања трговине на мало – трговине у преносивим про-
дајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл средства и 
опрема), садржи:

– назив и адресу правног лица или предузетника који 
обавља трговину на мало;

– фотокопију решења о регистрацији за обављање де-
латности промета робе на мало;

– врсту робе која се продаје;
– доказ о испуњавању услова прописаних Законом о тр-

говини, другиим прописима и овом одлуком (хигијенско-са-
нитарни, услови безбедности и здравља на раду, услови за-
штите животне средине, прописани технички услови и др.);

– локацију на којој ће се вршити продаја и време продаје.

Члан 12.
Решење из члана 10. ове одлуке издаје се правном лицу 

или предузетнику који испуњава услове прописане посеб-
ним прописима и овом одлуком, на период до једне (1) го-
дине, уз плаћену накнаду прописану чланом 13. ове одлуке.

Решење из члана 10. ове одлуке може се укинути у 
управном поступку, уколико лице којем је издато одобрење 
за коришћење продајног места ради продаје у преносивим 
продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл средства и 
опрема), крши закон и друге прописе, одредбе ове одлуке и 
услове прописане решењем.

У случају укидања решења или да лице којем је издато 
одобрење престане вршити покретну продају, ГО Раковица 
нема обавезу враћања накнаде из члана 13. ове одлуке.

Решење из члана 10. ове одлуке неће се издати ако под-
носилац захтева у неком ранијем поступку није платио нак-
наду из члана 13. ове одлуке.

Члан 13.
Накнаду за издавање одобрења за продајно место на ко-

јем се обавља трговина на мало – трговина у преносивим 
продајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл средства и 
опрема), утврђује посебном одлуком Веће Градске општи-
не Раковица за сваку календарску годину посебно и иста 
се уплаћује се на прописани рачун ГО Раковица, одмах по 
пријему решења.

У случају неплаћања накнаде из става 1. овог члана, уки-
нуће се решење у управном поступку. 

Члан 14.
Покретном продајом у смислу ове одлуке подразумева 

се свако заустављање у сврху продаје робе на мало из уре-
ђеног и опремљеног возила за продају робе на подручју ГО 
Раковица.

Члан 15.
Продаја са покретних средстава или опреме дозвоље-

на је на површинама јавне намене, површинама у јавном 
коришћењу, осталим површинама (неизграђено грађевин-
ско земљиште, пољопривредно земљиште), дефинисаним 
Одлуком о комуналном реду Града Београда и површина-
ма у приватном власништву, а која се налазе на територији 
градске општине Раковица у времену прописаном Одлуком 
о радном времену занатства и трговине на територији града 
Београда.
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Члан 16.
Обављање трговине са покретних средстава и опреме не 

сме угрожавати сигурност саобраћаја, нити реметити мир у 
стамбеним зонама.

Трговци који обављају трговину са покретних средстава 
и опреме дужни су да се придржавају одредби Одлуке о ко-
муналном реду Града Београда.

Члан 17.
Решење којим се одобрава продајно место и време за 

обављање трговине на мало – трговине у преносивим про-
дајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл средства и 
опрема), доноси Група за комуналне послове, Одељења за 
грађевинске и комуналне послове, ГО Раковица и садржи:

– назив и адресу правног лица или предузетника који 
обавља амбулантну продају;

– број и датум решења о регистрацији за обављање де-
латности промета робе на мало;

– опис робе која је предмет продаје;
– регистарску ознаку и марку возила из којег ће се вр-

шити трговина са покретних средстава и опреме;
– попис локација на којима се може обављати трговина 

на мало у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, 
аутомат и сл средства и опрема) и путем покретне продаје;

– време трајања одобрења;
– висину и начин плаћања накнаде за коришћење повр-

шина јавне намене и површина у јавном коришћењу ради 
обављања покретне продаје;

– одредбе о правном леку.

Члан 18.
Захтев за издавање одобрења за продајно место ради 

обављања трговине на мало – трговине у преносивим про-
дајним објектима (киоск, тезга, аутомат и сл. средства и 
опрема), путем покретних средстава и опреме, садржи:

– назив и адресу правног лица или предузетника који 
обавља трговину са покретних средстава и опреме;

– фотокопију решења о регистрацији за обављање де-
латности промета робе на мало;

– марку и регистарску ознаку возила из којег ће се вр-
шити покретна продаја;

– врсту робе која се продаје;
– доказ о испуњавању санитарних услова за обављање 

трговине из возила, уколико је прописана законом и дру-
гим прописима;

– локацију на којој ће се вршити продаја и време продаје.

Члан 19.
Решење из члана 17. ове одлуке издаје се правном лицу 

или предузетнику који испуњава услове прописане посеб-
ним прописима и овом одлуком уз плаћену накнаду пропи-
сану чланом 20. ове одлуке.

Решење из члана 17. ове одлуке може се укинути у 
управном поступку, уколико лице којем је издато одобрење 
за коришћење продајног места ради трговине на мало – тр-
говине у преносивим продајним објектима (киоск, тезга, 
аутомат и сл средства и опрема), крши закон и друге пропи-
се, одредбе ове одлуке и услове прописане решењем.

У случају укидања решења или да лице којем је издато 
одобрење престане вршити покретну продају, градске оп-
штине Раковица нема обавезу враћања накнаде из члана 20. 
ове одлуке.

Решење из члана 17. ове одлуке неће се издати ако под-
носилац захтева у неком раније поступку није платио нак-
наду из члана 20. ове одлуке.

  У случају укидања решења или да лице којем је издато 
одобрење престане вршити покретну продају, Градска оп-
штина Раковица нема обавезу враћања накнаде из члана 20. 
ове одлуке. 

Члан 20.
Накнада за издавање одобрења за продајно место на ко-

јем се обавља трговина са покретних средстава и опреме 
утврђује се посебном одлуком Општинског већа Градске 
општине Раковица за сваку календарску годину посебно и 
иста се уплаћује се на прописани рачун ГО Раковица, одмах 
по пријему решења.

У случају неплаћања накнаде из става 1. овог члана, уки-
нуће се решење у управном поступку. 

III. НАДЗОР

Члан 21.
Инспекцијски надзор над применом одредби ове одлуке 

врши Одељење за комуналну инспекцију и извршење Град-
ске општине Раковица, преко комуналних инспектора.

У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор 
наређује извршење утврђених обавеза и предузимање мера 
и радњи на које је овлашћен Законом о трговини и другим 
прописима.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београдa”.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о одређивању продајних места ван продајног објекта на 
којим се обавља трговина на мало ван продајног објекта на 
подручју градске општине Раковица („Службени лист Града 
Београда”, бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 137/16).

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-74/2019-IV, 14. октобра 2019. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

Скупштина Градске општине Раковица на седници одржа-
ној 14. октобра 2019. године, на основу члана 19. тачка 6. Стату-
та Градске општине Раковица („Службени лист Града Београ-
да", бр. 45/08, 10/10, 7/12, 35/13, 94/14 и 79/19), члана 13. Одлуке 
о установљењу јавних признања Градске општине Раковица 
(„Службени лист Града Београда”, број 110/17) и члана 107. По-
словника Скупштине Градске општине Раковица („Службени 
лист Града Београда”, бр. 57/08, 41/12, 50/15 и 22/16), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

РАКОВИЦА

I. Скупштина Градске општине Раковица, као јавно при-
знање општине у 2019. години, додељује Повељу Градске оп-
штине Раковица:

1) Комунална област: 
а) Драгану Ђорђевићу, генералном директору ЈКП „Бео-

градски водовод и канализација” за допринос у спречавању 
поплава на територији градске општине Раковица. Личним 
залагањем Драгана Ђорђевића и предузимањем неопходних 
мера које су подразумевале ангажовање људства и потреб-
не механизације на чишћењу канала и копању пропуста за 
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воду, спречене су пролећне поплаве које су вишегодишњи 
проблем грађана са територије општине Раковица.

2) Област спорта: 
а) Рукометном клубу „Раковица” поводом јубилеја, 60 

година од оснивања.
II. Скупштина Градске општине Раковица, као јавно 

признање општине у 2019. години, додељује Захвалницу 
Градске општине Раковица:

1) Образовно-васпитна и педагошка област:
а) Предшколској установи „Раковица” за учешће у про-

јектима унапређења делатности васпитно-образовног рада;
б) Дечијем вртићу „Димитрије Котуровић” за учешће 

у пројекту превенције каријеса, учешће на фестивалима 
здравља у Дому војске, освојено 1. место на општини и 3. 
место у Београду за најлепше уређено двориште у оквиру 
акције „За зеленији Београд”;

в) Нини Вукчевић, за освојено 3. место на ликовном 
конкурсу „Моја река”;

г) Видану Бишевцу, за освојену 2. награду Покрет Горана;
д) Дечијем вртићу „Изворчић” за изузетно залагање и 

труд целокупног колектива.
2) Област спорта:
а) Николи Спајићу, троструком шампиону Србије у па-

ратеквонду за изузетне резултате на европским и светским 
такмичењима;

б) Милану Смиљанићу, дизачу тегова за освојено 2. ме-
сто у апсолутној категорији на светском првенству у Швед-
ској.

3) Комунална област:
а) Момчилу Марсенићу, руководиоцу ЈКП „Зеленило – 

Београд” – погон Раковица за уређење и одржавање зелених 
површина и помоћ при организацији манифестација и дру-
гих важних догађаја;

б) Дејану Воштићу, директору одржавања пословних 
објеката ЈКП „Београдски водовод и канализација” за изу-
зетан допринос у обезбеђивању услова за побољшање ква-
литета животне средине;

в) ЈКП „Јавно осветљење” за изузетан допринос и зала-
гање у побољшању безбедности и квалитета живота грађа-
на са територије општине Раковица;

г) Новици Перићу, управнику ЈКП „Градска чистоћа” – 
погон Раковица за ефикасност у раду и располагању свим 
становницима општине Раковица.

4) Област екологије, добитници награда у акцији „За зе-
ленији Београд'':

а) Стамбеној заједници Богдана Жерајића 25, за најлеп-
шу зелену површину око зграде;

б) ОШ „Иво Андрић”, за најлепше школско двориште;
в) Дејану Драгићевићу, Миле Димић 43, за најлепшу 

окућницу.
5) Хуманитарна област:
а) Марку Цветковићу, директору ортопедије „МЦ” за 

несебичну помоћ, обезбеђивање инвалидских колица и ор-
топедских помагала. 

6) Област културе:
а) Еми Зечевић, ученици Основне школе „Никола Тесла” 

за активности и награде које је освајала у готово свим обла-
стима уметности, пре свега за достигнућа у области књи-
жевности, ликовног, музичког и литерарног стваралаштва.

7) Област саобраћаја: 
а) Привредном друштву „Десетка плус” за постигну-

те резултате и достигнућа у области образовно-васпитног 
рада, успешној обуци нових возача за све категорије возила 
пратећи најсавременије трендове у овој делатности, као и 
низ активности и обука у вези са безбедношћу деце у сао-
браћају.

8) Област друштвено-корисног рада:
а) Душици Стојковић, народној посланици, јер је својим 

преданим радом на терену, где свакодневно комуницира са 
грађанима, допринела решавању великог броја различитих 
проблема грађана и тако дала изузетан допринос како би се рад 
локалне самоуправе додатно приближио грађанима Раковице; 

б) Драгани Иванић, управници стамбене заједнице Борска 
86, за промену целокупног статуса зграде, мотивацију станара 
о подизању свести о окружењу за општу добробит, развој ме-
ђуљудских односа и спровођењу едукативне акције за најмлађе;

в) Пејчи Ташкову, за лично залагање и допринос у свакод-
невном одржавању круга зграда Видиковачки венац од броја 
1 до 11 током целе године и у свим временским условима.

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

Скупштина Градске општине Раковица
Број 06-74/2019-IV, 14. октобра 2019. године

Председник
Цвијетин Ђукановић, ср.

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштинa Градске oпштинe Савски венац нa 28. сeдни-
ци, oдржаној 14. октобра 2019. гoдинe, нa oснoву члaнa 12. 
став 1. тачка 14. и члана 17. Статута Градске општине Сав-
ски венац („Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 18/10, 
35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 78/19), донела следећу

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ЈАВ-
НОМ КОРИШЋЕЊУ УНУТАР БЛОКА КОЈЕ СУ У ЈАВ-
НОЈ СВОЈИНИ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1. 
Градска општина Савски венац (у даљем тексту: општина) 

врши одржавање и друге послове на саобраћајним површина-
ма у јавном коришћењу унутар блока које су у јавној својини. 

Члан 2. 
Саобраћајна површина у смислу ове одлуке је посебно 

уређена површина за одвијање свих или одређених видова 
саобраћаја или мировање возила (пешачке стазе, рампе за 
инвалиде, колски приступи, бициклистичке стазе и друго).

Члан 3.
Веће општине доноси годишњи програм одржавања сао-

браћајних површина у јавном коришћењу унутар блока које 
су у јавној својини на подручју општине, у складу са овом 
одлуком и Статутом општине.

Надлежно одељење Управе сачињава предлог програма 
и доставља Комисији за инвестиције Већа општине, која 
разматра предлог и доставља Већу на усвајање. 

Члан 4.
Средства за финансирање ових радова обезбеђују се из 

буџета општине и других извора у складу са законом.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Савски венац
Број 06-1-28.1/2019-I-01, 14. октобра 2019. године

Председник
Немања Берић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
План места за постављање средстава за оглаша-

вање на јавној површини I фаза   – – – – – – – – – –  1
Показатељ потрошачких цена у септембру 2019. 

године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Акти градских општина

РАКОВИЦА
Одлука о изменама и допунама Пословника 

Скупштине Градске општине Раковица– – – – – – –  4
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи 

Градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  4
Одлука о месним заједницама на територији 

градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  6

Страна
Одлука о изменама Одлуке о заштитнику грађа-

на Градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – –  11
Одлука о изменама Одлуке о заштитнику грађана 

за националне мањине Градске општине Раковица  –  11
Одлука о одређивању продајних места на којима 

се обавља трговина на продајном месту у преноси-
вим продајним објектима на јавној и другој повр-
шини на подручју градске општине Раковица  – – –  12

Одлука о додели јавних признања Градске оп-
штине Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

САВСКИ ВЕНАЦ 
Одлука о одржавању саобраћајних површина у 

јавном коришћењу унутар блока које су у јавној сво-
јини на подручју градске општине Савски венац  – –  15

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
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