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Скупштина града Београда на седници одржаној 15. децембра 2011. године, на основу члана 25. тачка 20. и члана
31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОКЛОНА И НАГРАДА УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређујe се додела поклона и награда ученицима основних и средњих школа, чији је оснивач Република Србија или град Београд, а које имају седиште на територији града Београда.
Средства за финансирање поклона и награда из ове одлуке обезбеђују се у буџету града Београда за сваку календарску годину.
Члан 2.
Одредбе ове одлуке односе се на доделу поклона и награда ученицима основних и средњих школа, за сваку
школску годину, и то:
1. поклонa за ученике првог разреда основних школа и
2. награда за ученике генерације основних и средњих
школа.
Члан 3.
Недодељене поклоне и награде oрганизациона јединица
Градске управе града Београда надлежна за послове образовање (у даљем тексту: организациона јединица) распоређује
на основу одлуке руководиоца организационе јединице.
II. ПОКЛОНИ УЧЕНИЦИМА ПРВОГ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
Члан 4.
Град Београд, на почетку школске године, свим ученицима првог разреда основних школа и основних школа за
образовање ученика са сметњама у развоју на територији
града Београда даје пригодан поклон, који се састоји од
школског прибора или пратеће опреме који је примерен
том узрасту и потребама, и представља добродошлицу ђаку
за полазак у школу.
Члан 5.
Организациона јединица покреће поступак набавке поклона, чију садржину одређује руководилац организационе
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јединице, а према подацима Завода за информатику и статистику града Београда, о броју рођене деце који су у тој календарској години стасали да крену у први разред.
Члан 6.
Основне школе организационој јединици достављају
податке о броју уписаних ученика првог разреда до 20. августа текуће године.
Према подацима из става 1. овог члана, школи се испоручују поклони за ученике првог разреда, а испоруку врши
изабрани понуђач након окончаног поступка јавне набавке,
закључно са 31. августом текуће године.
III. НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 7.
Наградe ученицима генерације основних и средњих школа додељују се на предлог школе, а школа бира ученика генерације у складу са статутом школе или правилником о избору ученика генерације који може бити саставни део статута.
Податке о ученику генерације (кратка биографија са освојеним наградама на домаћим и међународним такмичењима или другим постигнућима) школа доставља организационој јединици, најкасније до 16. јула текуће школске године.
Члан 8.
Град Београд, по завршетку наставних дана за текућу
годину, даје награде ученицима генерације основних и
средњих школа на територији града Београда, које су својом
вредношћу и едукативним карактером примеренe постигнутим резултатима.
Ученицима генерације основних школа додељују се награда у виду књиге са тврдим повезом из одређене области.
Ученицима генерације средњих школа додељује се награда у виду лаптоп рачунара. Посебна софтверска подршка одређује се ученицима генерације школа за слепе и слабовиде.
Одлуку о избору награде из става 2. и 3. овог члана
утврђује руководилац организационе јединице.
Члан 9.
Награде се искључиво додељују једном ученику генерације у основним и средњим школама.
Награда ученицима генерације не додељује се школама
за основно образовање одраслих.
Члан 10.
Набавку предвиђених награда обавиће организациона
јединица.
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Организациона јединица води евиденцију о укупном
броју набављених награда, као и њиховој расподели о чему
се сачињава извештај.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-873/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с.р.

15. децембар 2011.

Члан 5.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса у дневним листовима који излазе у Београду, односно на званичном сајту града Београда.
О приспелим пријавама за доделу стипендија одлучују
комисије које именује градоначелник града Београда.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је
пристигла након истека рока за пријављивање.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи
сву потребну документацију која је наведена у конкурсу.
II. СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА

Скупштина града Београда на седници одржаној 15.
децембра 2011. године, на основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 3. став 1. тачка 3.
и став 2. тачка 4. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, број 18/10) и члана 31. тачка
7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин доделе ученичких и студентских стипендија.
Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за ученике средњих школа и студенте високошколских установа
у Београду чији је оснивач Република Србија и које имају
седиште на територији града Београда.
Средства за ученичке и студентске стипендије обезбеђују
се у буџету града Београда за сваку календарску годину.
Стипендије се додељују у бесповратном новчаном износу, који се исплаћује у 12 једнаких месечних рада.
Стипендије се додељују на основу конкурса који расписује град Београд за сваку календарску годину.
Члан 2.
Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за следећа лица:
1. ученике средњих школа,
2. студенте високошколских установа,
3. ученике са инвалидитетом средњих школа и
4. студенте са инвалидитетом високошколских установа.
Члан 3.
Стипендије за сва лица додељују се на основу конкурса
који садржи:
– номинални износ и број стипендија;
– услове за доделу стипендија;
– списак потребних документа;
– рок за пријављивање на конкурс.
Члан 4.
Номинални износ и број стипендија за ученичке и студентске стипендије (у даљем тексту: стипендија) сваке
године утврђује градоначелник града Београда, у оквиру
средстава утврђених буџетом града за годину у којој се стипендије додељују.

Члан 6.
Услови за доделу стипендија ученицима средњих школа су:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда
најмање три године пре датума расписивања конкурса;
– да су редовни ученици друге, треће или четврте године
средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, а имају седиште на територији града
Београда;
– да имају просек оцена током средњошколског образовања најмање 4,75;
– да има освојену награду – за ученике гимназија и
средњих стручних школа у школској години која претходи
објављивању конкурса, а за ученике уметничких школа у
две календарске године које претходе години објављивања
конкурса (најмање треће место на градском такмичењу, односно најмање треће место на такмичењу трећег ранга) и
– да истовремено не примају више стипендија из градског, односно републичког буџета.
Члан 7.
Потребна документа којима се доказује испуњеност услова из члана 6. ове одлуке су:
– уверење о држављанству;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике
Србије (за малолетне средњошколце и уверење о пребивалишту за једног од родитеља/старатеља);
– потврда o редовном школовању;
– oверена фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;
– оверена фотокопија дипломе са такмичења или потврда школе или организатора такмичења да је ученик/ца освојио награду;
– изјава подносиоца пријаве оверена у општини или
суду да није корисник других градских или републичких
стипендије или, уколико је корисник, да ће се по добијању
ове стипендије одрећи других (за малолетне средњошколце
изјаву даје родитељ/старатељ).
Члан 8.
Редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се на
основу следећих критеријума:
1. успех остварен у претходно завршеним разредима
средње школе и
2. освојене награде
За средњошколце то су: освојене награде на градском,
републичком и међународном такмичењу признатe од Mинистарства просветe Републике Србије у школској години
која претходи објављивању конкурса (Календар такмичења
и смотри ученика),
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За ученике/це уметничких школа освојене награде на
градском, републичком и међународном такмичењу у две
календарске године које претходе години објављивања
конкурса признатe од Министарства просвете Републике
Србије и Заједнице музичких и балетских школа и на основу донетог Календара такмичења и смотри Министарства просвете Републике Србије и Стандарда за рангирање
такмичења Заједнице музичких и балетских школа.
Успех остварен у претходно завршеним разредима
средње школе вреднује се бројем бодова који је једнак просечној оцени.
Освојене награде за ученике гимназија и стредњих
стручних школа вреднују се бројем бодова:
– освојено прво место на међународном такмичењу –
9 бодова;
– освојено друго место на међународном такмичењу –
8 бодова;
– освојено треће место на међународном такмичењу –
7 бодова;
– освојено прво место на републичком такмичењу –
6 бодова;
– освојено друго место на републичком такмичењу –
5 бодова;
– освојено треће место на републичком такмичењу –
4 бода;
– освојено прво место на градском такмичењу – 3 бода;
– освојено друго место на градском такмичењу – 2 бода;
– освојено треће место на градском такмичењу – 1 бод;
Освојене награде за ученике уметничких школа вреднују се бројем бодова:
– освојено прво место на такмичењу првог ранга –
11 бодова;
– освојено друго место на такмичењу првог ранга –
10 бодова;
– освојено треће место на такмичењу првог ранга –
9 бодова;
– освојено четврто место на такмичењу првог ранга –
8 бодова;
– освојено прво место на такмичењу другог ранга –
7 бодова;
– освојено друго место на такмичењу другог ранга –
6 бодова;
– освојено треће место на такмичењу другог ранга –
5 бодова;
– освојено четврто место на такмичењу другог ранга –
4 бода;
– освојено прво место на такмичењу трећег ранга –
3 бода;
– освојено друго место на такмичењу трећег ранга –
2 бода;
– освојено треће место на такмичењу трећег ранга –
1 бод.
Члан 9.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова
оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу
стипендија.
Члан 10.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу стипендија оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за доделу стипендија има кандидат завршног разреда, а даље, предност има кандидат са
већим бројем освојених награда из различитих области.
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III. СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Члан 11.
Услови за доделу стипендија за студенте високошколских установа су:
– да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студије) или студија
другог степена (мастер академске студије);
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда
најмање три године пре датума расписивања конкурса;
– да су студенти чије се студије финансирају из буџета
Републике Србије;
– да су студенти најмање друге године на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија, са
седиштем на територији града Београда;
– да имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 током свих година студија уз услов давања године за годину и
без пренетих испита из претходне године;
– да истовремено не примају више стипендија из градског, односно републичког буџета.
Члан 12.
Потребна документа којима се доказује испуњеност услова из члана 11. ове одлуке су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике
Србије;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања, закључно са завршеном
претходном школском годином;
– потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен
конкурс и да је без пренетих испита из претходне године;
– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини
или суду, да није корисник других градских или републичких стипендија или, уколико је корисник, да ће се по добијању ове градске стипендије одрећи других стипендија.
Члан 13.
Редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се на
основу следећих критеријума:
1) успех остварен током студирања и
2) ефикасност студирања.
Успех остварен током студирања вреднује се бројем бодова у висини просечне оцене положених испита, закључно
са завршеном претходном школском годином (од 9,50 до 10
бодова);
Ефикасност студирања вреднује се бројем бодова према
години студија у коју је студент уписан:
– за другу годину – 3,50 бодова;
– за трећу годину – 4,00 бодова;
– за четврту годину – 4,50 бодова;
– за пету годину – 5,00 бодова;
– за шесту годину и други степен – 5,50 бодова.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова
оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу
студентских стипендија.
Члан 14.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу стипендија оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за доделу стипендија има кандидат према години студија.
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IV. СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 15.
Услови за доделу стипендија ученицима са инвалидитетом средњих школа су:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда
најмање три године пре датума расписивања конкурса. Изузетно, прихватиће се пребивалиште или боравиште на територији града Београда за најмање годину дана пре датума
расписивања конкурса, за календарску 2012. годину;
пребивалиште или боравиште најмање две године пре
датума расписивања конкурса за календарску 2013. годину;
пребивалиште или боравиште најмање три године пре
датума расписивања конкурса за календарску 2014. годину;
– да су редовни ученици друге, треће или четврте године
средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, а седиште је на територији града Београда;
– да имају телесно оштећење или обољење које им трајно
нарушава здравствено стање;
– да имају просечну оцену остварену током средњошколског школовања, најмање 4,00.
Члан 16.
Потребна документа којима се доказује испуњеност услова из члана 15. ове Одлуке су:
– Уверење о држављанству РС;
– Уверење о пребивалишту или боравишту издато у
МУП-у Републике Србије;
– Потврда o редовном школовању и оствареном просеку;
– Oверена фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;
– Решењем надлежног органа о постојању телесног
оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање болести.
Члан 17.
Редослед кандидата за доделу стипендија ученицима са
инвалидитетом средњих школа утврђује се на основу следећих критеријума и мерила:
– телесно оштећење или обољење;
– успех остварен у претходно завршеним разредима
средње школе;
– ефикасност школовања.
Члан 18.
Ученицима са инвалидитетом средњих школа, по основу
телесног оштећења припада следећи број бодова:
– за телесно оштећење 100% 100 бодова;
– за телесно оштећење 90% 90 бодова;
– за телесно оштећење 80% 80 бодова;
– за телесно оштећење 70% 70 бодова;
– за телесно оштећење 60% 60 бодова;
– за телесно оштећење 50% 50 бодова;
– за телесно оштећење 40% 40 бодова;
– за телесно оштећење 30% и мање 30 бодова.
Члан 19.
Ученицима са инвалидитетом средњих школа, по основу
обољења припада следећи број бодова:
– малигне болести – 100 бодова;
– терминална бубрежна инсуфицијенција или стање после бубрежне трансплантације, а које захтева дијализу – 90
бодова;
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– прогресивна неуромишићна обољења и мултипла склероза – 80 бодова;
– тешке урођене и стечене срчане мане са тешким
оштећењем срчане функције (ејекциона фракција испод 40)
– 60 бодова;
– хемофилија, тешка болест крви која има прогресиван
ток – 50 бодова;
– инсулин зависни дијабетес мелитус – 40 бодова;
– епилепсија – 30 бодова;
– и друга обољења или стања која доводе до трајно нарушеног здравственог стања ученика – 20 бодова.
Члан 20.
Успех остварен у претходном школовању ученика са инвалидитетом вреднује се бројем бодова у висини просечне
оцене остварене у претходно завршеним разредима средње
школе.
Члан 21.
Ефикасност школовања вреднује се бројем бодова према
години школовања у коју је ученик уписан:
– ученику друге године 20 бодова;
– ученику треће године 30 бодова;
– ученику четврте године 40 бодова.
Члан 22.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима које се
вреднују за доделу стипендије.
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу
стипендија оствари исти број бодова, предност у рангирању
до броја предвиђеног за доделу стипендија има кандидат завршног разреда.
V. СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
Члан 23.
Услови за доделу стипендија за студенте са инвалидитетом су:
– да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне студија) или студија другог
степена (мастер академске студије);
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште или боравиште на територији
града Београда најмање три године пре датума расписивања
конкурса;
– да су студенти чије се студије финансирају из буџета
Републике Србије;
– да су студенти високошколске установе чији је оснивач
Република Србија, чије је седиште на територији града Београда;
– потврда факултета да је студент, чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс и без пренетих испита из предтодне школске године,.
– да има телесно оштећење или обољење које му трајно
нарушава здравствено стање.
Члан 24.
Потребна документа којима се доказује испуњеност услова из члана 23. ове одлуке су:
– уверење о држављанству;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у
МУП-у Републике Србије;
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– потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања, закључно са завршеном
претходном школском годином;
– потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен
конкурс и без пренетих испита из претходне године;
– решење надлежног органа о постојању телесног
оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање болести.

Члан 25.
Редослед кандидата за доделу стипендија студентима са
инвалидитетом, утврђује се на основу:
– телесног оштећења или обољења;
– успеха оствареног у претходном школовању;
– ефикасности студирања.
Члан 26.
Студентима са инвалидитетом високошколских установа,
по основу телесног оштећења припада следећи број бодова:
– за телесно оштећење 100% 100 бодова;
– за телесно оштећење 90% 90 бодова;
– за телесно оштећење 80% 80 бодова;
– за телесно оштећење 70% 70 бодова;
– за телесно оштећење 60% 60 бодова;
– за телесно оштећење 50% 50 бодова;
– за телесно оштећење 40% 40 бодова;
– за телесно оштећење 30% и мање 30 бодова.
Члан 27.
Студентима са инвалидитетом високошколских установа, по основу здравственог стања припада следећи број бодова:
– малигне болести – 100 бодова;
– терминална бубрежна инсуфицијенција или стање после бубрежне трансплантације, а које захтева дијализу – 90
бодова;
– прогресивна неуромишићна обољења и мултипла
склероза – 80 бодова;
– тешке урођене и стечене срчане мане са тешким
оштећењем срчане функције (ејекциона фракција испод 40)
– 60 бодова;
– хемофилија, тешка болест крви која има прогресиван
ток – 50 бодова;
– инсулин зависни дијабетес мелитус – 40 бодова;
– епилепсија – 30 бодова;
– и друга обољења или стања која доводе до трајно нарушеног здравственог стања ученика – 20 бодова.
Члан 28.
Успех остварен у претходном школовању исказује се
бројем бодова у висини просечне оцене положених испита током студирања, закључно са завршеном претходном
школском годином.
Ефикасност студирања исказује се бројем бодова према
години студија у коју је студент уписан:
– за другу годину – 3,50 бодова,
– за трећу годину – 4,00 бодова,
– за четврту годину – 4,50 бодова,
– за пету годину – 5,00 бодова,
– за шесту годину и други степен – 5,50 бодова.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова
оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу
студентских стипендија.
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Када већи број кандидата од броја предвиђеног за доделу стипендија оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за доделу стипендија има кандидат према години студија.
VI. ПОСТУПАК
Члан 29.
Стипендије се додељују на основу конкурса који објављује организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за послове образовања (у даљем тексту:
организациона јединица) на начин доступан свим заинтересованим лицима (на огласној табли, на званичном сајту
града Београда и/или средствима јавног информисања).
Поступак доделе стипендија спроводе Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима и Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима са инвалидитетом
које именује градоначелник града Београда.
Стручне и административне послове за потребе комисије обавља организациона јединица.
Члан 30.
Заинтересована лица за добијање стипендије града Београда подносе пријаве на конкурс са потребном конкурсном документацијом организационој јединици, у року од 15
дана од дана јавног оглашавања.
Члан 31.
Комисија разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши бодовање у складу са овом одлуком и на основу
утврђеног броја бодова сачињава предлог листе за доделу
стипендија, и објављује је на начин доступан свим заинтересованим лицима (на огласној табли, на званичном сајту
града Београда и/или средствима јавног информисања).
Предлог листе садржи: назив комисије, правни основ за
припрему предлога, редни број, име и презиме подносиоца пријаве на конкурс, број бодова по сваком критеријуму,
укупан збир бодова, датум утврђивања предлога и начин
подношења приговора.
Сваки учесник конкурса има право приговора на предлог ранг-листе из става 1. овог члана у року од осам дана од
дана њеног објављивања.
Члан 32.
Комисија је дужна да о приговорима одлучи у року од
осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега сачињава и објављује коначну ранг-листу кандидата за доделу стипендија (на огласној табли, на званичном
сајту града Београда и/или средствима јавног информисања).
Члан 33.
Градоначелник града Београда, доноси одлуке о додели
стипендија на основу коначне ранг листе кандидата.
Одлука из става 1. овог члана је коначна .
Одлука из става 1. овог члана нарочито садржи:
– име и презиме студента коме је додељена стипендија,
– податке о стипендији,
– образложење одлуке,
– поука о правном леку.
Члан 34.
На основу одлука градоначелника града Београда о
додели стипендија, ученик, његов родитељ или старатељ односно студент закључује уговор о стипендирању са
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градом Београдом, за ту календарску годину, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.
Члан 35.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-874/11-С , 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. децембра 2011. године, на основу члана 75. став 2. Закона о
здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05,
72/09 – др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена здравствених установа
чији је оснивач град Београд (у даљем тексту: здравствене
установе).
Члан 2.
Под радним временом, у смислу ове одлуке, подразумева се време у коме здравствене установе обављају здравствену делатност.
Члан 3.
Домови здравља радним данима раде у времену од 07.00
до 20.00 часова, а суботом и недељом раде од 08.00 до 18.00
часова.
Службе хитне медицинске помоћи у Дому здравља „Др
Милорад Влајковић“, Барајево, Дому здравља Гроцка, Дому
здравља „Др Ђорђе Ковачевић”, Лазаревац, Дому здравља
Младеновац, Дому здравља Обреновац и Дому здравља Сопот, радним данима, суботом, недељом и празником раде од
00.00 до 24.00 часова.
Породилиште у Дому здравља „Др Ђорђе Ковачевић”,
Лазаревац, радним данима, суботом, недељом и празником,
ради од 00.00 до 24.00 часова.
Члан 4.
Апотека „Београд“ радним данима ради у времену од
07.00 до 20.00 часова, а суботом ради од 08.00 до 15.00 часова.
Апотеке у саставу Апотеке „Београд” одређене актом установе, радним данима раде у времену од 07.00 до 20.00 часова, а суботом, недељом и празником раде од 08.00 до 18.00
часова.
Дежурне апотеке у саставу Апотеке „Београд” одређене
актом установе, радним данима, суботом, недељом и празником раде од 00.00 до 24.00 часова.
Радно време јединице за издавање готових лекова апотеке у саставу Апотеке „Београд” одређује се тако да прати радно време објекта дома здравља у истом насељеном
месту.
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Члан 5.
Завод за здравствену заштиту студената, Београд, радним данима ради у времену од 07.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом ради од 08.00 до 18.00 часова.
Стационар у Заводу за здравствену заштиту судената,
Београд, радним данима, суботом, недељом и празником
ради од 00.00 до 24.00 часова.
Градски завод за хитну медицинску помоћ, Београд, радним данима, суботом, недељом и празником ради од 00.00
до 24.00 часова.
Градски завод за геронтологију, Београд, радним данима ради у времену од 07.00 до 20.00 часова, а суботом и недељом ради од 07.00 до 15.00 часова.
Градски завод за плућне болести и туберкулозу, Београд,
радним данима ради у времену од 07.00 до 19.00 часова, а
суботом и недељом ради од 07.00 до 13.00 часова.
Градски завод за кожне и венеричне болести, Београд,
радним данима ради у времену од 07.00 до 20.00 часова, а
суботом ради од 07.00 до 13.00 часова.
Члан 6.
Радно време клиничко-болничких центара за лица која
се налазе на стационарном лечењу је од 00.00 до 24.00 часова, сваког радног дана, суботом, недељом и празником.
Специјалистичко-консултативна делатност клиничкоболничких центара за амбулантно лечене болеснике радним данима обавља се у времену од 07.00 до 19.00 часова.
Специјалистичко-консултативна делатност клиничко
болничких центара за стационарно лечене болеснике радним данима обавља се у времену од 07.00 до 15.00 часова.
Пријем и збрињавање болесника у хитним стањима обавља се у времену од 07.00 до 07.00 часова наредног дана, а
према распореду дежурстава Градског завода за јавно здравље Београд.
Члан 7.
Завод за биоциде и медицинску екологију радним данима ради у времену од 07.00 до 15.00 часова.
Члан 8.
Здравствене установе су дужне да у оквиру утврђеног
недељног распореда рада и радног времена пружају здравствену заштиту радом у једној, две или више смена, у складу са делатношћу здравствене установе, о чему одлуку доноси директор здравствене установе.
Распоред рада по организационим јединицама и објектима здравствене установе утврђује директор посебном одлуком.
Члан 9.
Здравствене установе су дужне да ускладе своју организацију и рад са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од
дана њеног ступања на снагу.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 5-872/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 15. децембра 2011. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07) и члана 25. став 1. тачка 28. и члана 31. став 1.
тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ
ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских, занатских
и трговинских објеката („Службени лист града Београда”,
број 2/2011), у члану 25. после става 2, додаје се нови став,
тако да гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана у дане када се празнује
државни празник Нова година (31. децембар, 1. и 2. јануар),
као и 13. и 14. јануара, трговински објекти из члана 16. ове
одлуке, могу вршити продају алкохолних пића у времену од
00.00 до 24.00 сата.”
Члан 2.
У члану 34. после става 1, додаје се нови став, тако да
гласи:
„Изузетно од става 1. алинеја 1. овог члана, у дане када
се празнује државни празник Нова година (31. децембар,
1. и 2. јануар), као и 13. и 14. јануара, угоститељски објекти
из члана 8. ове одлуке, могу радити од 00.00 до 24.00 сата и
емитовати музику или приређивати музички програм.”
Члан 3.
У члану 40. после речи „прописати”, додаје се реч: „поступак”, а речи: „годину дана”, замењују се речима: „две године”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 130-867/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 15. децембра 2011. године, на основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11) и члана 31. Статута града Београда (‚‘Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању балон-хала спортске намене
на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број 10/11), у члану 10. став 1. алинеја 1. после речи:
„објеката” додају се речи: „и важећим стандардима и прописима”.
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Алинеја 2. мења се и гласи: „изјаву одговорног
пројектанта одговарајуће струке да је техничка документација припремљена у складу са важећим прописима и стандардима”.
Члан 2.
У члану 21. став 1. алинеја 4. после речи: „примерка” везник: „и” се брише и додају речи: „припремљена у складу са
важећим прописима и стандардима”.
Члан 3.
У члану 22. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„2) изјаву одговорног пројектанта одговарајуће струке
да је техничка документација припремљена у складу са важећим прописима и стандардима”.
Члан 4.
Захтеви за издавање одобрења за постављање балон-хале, поднети до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће
се по одредбама ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 353-870/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15.
децембра 2011. године, на основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДОДАТНИМ ОБЛИЦИМА
ЗАШТИТЕ ТРУДНИЦА И ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о додатним облицима заштите трудница и породиља на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 1/09, 6/10, 45/10 и „Службени гласник РС”,
број 49/10) у члану 2. ст. 2. и 3. речи: „31.12.2010. године”
замењују се речима: „31. децембра године која претходи години у којој је поднет захтев за остваривање права”.
Члан 2.
Поступци по зхтевима за остваривање права који су
поднети пре ступања на снагу ове одлуке окончаће се у
складу са прописима који су били на снази на дан подношења захтева.
Члан 3.
Градско веће града Београда ускладиће Упутство о начину остваривања додатних облика заштите трудница и породиља на територији града Београда са одредбама ове одлуке, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 5-865/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15.
децембра 2011. године, на основу члана 9. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката у
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05,
18/06, 61/09, 24/10 и 10/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

ПЛ А Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У
БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање тезги и других покретних привремених
објеката на јавним површинама 17 градских општина врши
се сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних
привремених објеката на јавним површинама у Београду
(„Службени лист града Београда”, број 31/02 – пречишћен
текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).
Овим планом утврђују се локације-места на којима је
могуће постављање тезги и других покретних привремених
објеката, време коришћења тих места и типови објеката,
њихова величина, намена и врста робе, на јавним површинама подручја градске општине Младеновац.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
1. Локације за постављање покретних привремених објеката као самосталних објеката
Апарат за кокице
Апарат за кокице је отворени покретни објекат, израђен
од метала и стакла, димензија 80х120х160 cm, површине
0,96 m2. Поставља га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1,0
m2, користи током целе године у радном времену од 8 до 24
часа и уклања по истеку радног времена
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица краља Петра I на улазу у парк, к. п.
бр. 2103 КО Варош Младеновац.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица краља Петра I на тргу.
Објекат 1. – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 3 – Улица Вука Караџића, насеље „25. мај”,
к. п. бр. 1636/3.
Објекат 1. – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 4 – Угао улице Вука Караџића и улице Јанка
Катића, к. п. бр. 1744 КО Варош Младеновац.
Објекат 1 – апарат за кокице.
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ЛОКАЦИЈА 5 – Улица Јанка Катића, плато испред „Маxi
marketa”.
Објекат 1 – апарат за кокице.
Расклопива тазга за продају књига, уметничке бижутерије
и сувенира
Расклопива тезга за продају књига, уметничке бижутерије и сувенира је отворени лако покретни објекат израђен
од метала и дрвета, димензија 120х150х75 cm и површине
1,8 m2, са припадајућом слободном површином од 1,0 m2.
Поставља га корисник као самостални објекат, користи током целе године у радном времену од 8-24 часа и уклања по
истеку радног времена.
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица краља Петра I, испод пјацете, к. п.
бр. 2967 КО Варош Младеновац.
Објекат 1-4 – расклопива тезга за продају књига, уметничке бижутерије и сувенира.
Колица – тезга за продају брзе хране
Колица – тезга за продају брзе хране је отворени
лако покретни објекат, израђен од метала, димензија
80х120х90/190 cm и површине 0,96 m2. Поставља га корисник непосредно као самостални објекат са припадајућом слободном површином од 1.0 m 2, користи током
целе године у радном времену од 8 до 24 часа и уклања по
истеку радног времена. Продаја брзе хране врши се у складу са прописима којима је регулисан промет прехрамбених
производа.
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица краља Петра I на тргу.
Објекат 1 – колица – тезга за продају брзе хране.
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Јанка Катића, плато испред ‚‘Маxi
marketa‘‘.
Објекат 1 – колица – тезга за продају брзе хране.
ЛОКАЦИЈА 3 – Улица Вука Караџића, насеље „25. мај”,
к.п. бр. 1636/3.
Објекат 1 – колица – тезга за продају брзе хране.
Сталак за продају балона
Сталак за продају балона је отворени лако покретни
објекат, израђен од метала, димензиј Ø60 cm, висине 160 cm
и површине 0,28 m2. Поставља га корисник непосредно као
самостални објекат са припадајућм слободном површином
1,0 m2, користи током целе године у радном времену од 8 до
24 часа и уклања по истеку радног времена.
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица краља Петра I на углу са ул. Јанка
Катића, код телефонске говорнице.
Објекат 1 – сталак за продају балона.
2. Локације за постављање покретних привремених
објеката – конзерватора за сладолед и расхладних
витрина уз малопродајне објекте
Конзерватор за сладолед је типски отворени покретни
објекат, индустријски произведен, димензија 60х120х75cm,
површине 0,72m2. Расхладна витрина је типски отворени покретни објекат, димензија 70х70х180cm, површине
0,49m2. Постављају се у функцији малопродајног објекта,
без припадајуће слободне површине, користе у радном времену тог објекта у периоду од 15. марта до 15. новембра, и
уклањају по истеку овог периода.
ЛОКАЦИЈА 1 – парк између Улице Краља Петра I, улице
Јанка Катића и Улице Краља Александра Обреновића, к. п.
бр. 2103 КО Варош Младеновац, киосци бр. 1, 2 и 3.
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Kиоск бр. 1
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
Киоск бр. 2
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
Киоск бр. 3
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 2 – угао Улице Краља Александра Обреновића и улице Николе Пашића, кп. бр. 5796/3 КО Варош
Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 3 – угао Улице Јанка Катића и ул. Краљице
Марије, к. п. бр. 1829 КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 4 – Улица Јанка Катића ка улици Животе Ивановића, кп. бр. 3035 КО Варош Младеновац, киоск бр. 1 и 2.
Kиоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
Киоск бр. 2
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 5 – угао Улице Вука Караџића и улице Јанка
Катића, к.п. бр. 1744
КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 6 – Улица Вука Караџићша, испред Спортског центра, к.п. бр. 1592
КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 7 – угао Улице Вука Караџића и улице Кнеза Лазара, к.п. бр. 1637/1
КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 8 – угао Улице Николе Пашића и Радничке
улице, к. п. бр. 3580/2
КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 9 – угао Космајске улице и Улице Вука Караџића, к. п. бр. 3795
КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 10 – Улица Краља Петра I, преко пута хотела „Селтерс”, к. п. бр. 3902/1 КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 11 – Улица Краља Петра I, код предузећа
„Минел”, к. п. бр. 2880/1
КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 12 – Улица Јанка Катића, испред зграде
градске општине Младеновац, поред аутобуског стајалишта, кп. бр. 2968/2 КО Варош Младеновац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 13 – село Међулужје, центар села, к. п. бр.
1387/2 КО Међулужје, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 14 – село Велика Крсна, центар села, к. п.
бр. 10543 КО Велика Крсна, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 15 – село Јагњило, центар села, к.п. бр. 2052
КО Јагњило, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 16 – село Пружатовац, центар села, к. п. бр.
477 КО Пружатовац, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 17 – село Велика Иванча, центар села, к. п.
бр. 2130/1 КО Велика Иванча, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 18 – село Кораћица, центар села, к. п. бр.
2599/2 КО Кораћица, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 19 – село Влашка, центар села, к. п. бр.
5856/3 КО Влашка, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 20 – село Шепшин, центар села, к.п. бр. 1528
КО Шепшин, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 21 – село Сенаја, центар села, к.п. бр. 433/1
КО Сенаја, киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
Овим планом утврђена је 31 локација за постављање 61
покретног привременог објекта:
– Конзерватор за сладолед уз малопродајне објекте – 24
– Рсхладне витрине уз малопродајне објекте – 24
– Апарати за кокице – 5
– Колица-тезга за продају брзе хране – 3
– Расклопива тезга за продају књига, уметничке бижутерије и сувенира – 4
– Сталак за продају балона – 1
Ближе дефинисање места постављања и услова по локацијама и објектима, и траса кретања колица-тезги, обавиће
се у поступку спровођења плана.
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план сходно члану 13. и 14. Одлуке о постављању
тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09,
24/10 и 10/11), спроводи општина Младеновац.
Одобрење за постављање покретног објекта, односно
коришћење места утврђеног овим планом, издаје организациона јединица градске општине Младеновац надлежна
за комуналне послове, и оно обавезно садржи ситуациону
разраду места постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта
техничким описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, рекламни проспект), на који је дата сагласност од
стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове
и Секретаријата за саобраћај.
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IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Сталци за продају књига и часописа

Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део:
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА 1:5.000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две
године.

Ротациони сталак за продају књига и часописа је типски, отворени и лако покретни објекат, пречника 80 cm и
висине 180цм. Израђен је од метала. Површина објекта износи 0,50 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – Шчербинова улица, код платоа.
Објекат 1 – сталак за продају књига и часописа.
ЛОКАЦИЈА 2 – Пожешка улица, код супермаркета
„Маxi”.
Објекат 1 – сталак за продају књига и часописа.

Скупштина града Београда
Број 353-868/11-С, 15. децембра 2011. године

Апарати за кокице

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15.
децембра 2011. године, на основу члана 9. Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених објеката у
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05,
18/06, 61/09, 24/10 и 10/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
донела је

ПЛ А Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У
БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање тезги и других покретних привремених
објеката на јавним површинама градских општина врши се
сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних
привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр.
31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).
Овим планом утврђују се локације – места на којима је
могуће постављање тезги и других покретних привремених
објеката, време коришћења тих места, трајање радног времена и типови објеката, њихова величина, намена и врста
робе, на јавним површинама подручја општине Чукарица.
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
Тезге за продају уметничке бижутерије, сувенира и предмета народне радиности
Расклопива тезга за продају уметничке бижутерије, сувенира и предмета народне радиности је типски, отворени
и лако покретни објекат димензија150x80x75 cm.
Израђена је од дрвета и расклапањем се претвара у хоризонталну површину за излагање робе. Површина објекта
износи 1,20 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – Улица Шчербинова, код платоа.
Објекат 1 до 6 – тезге за продају уметничке бижутерије,
сувенира и предмета народне радиности.

Апарат за кокице је типски, отворени покретни објекат,
димензија 80x120x160 cm.
Израђен је од метала и стакла. Површина објекта износи
0,96 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – Парк на Бановом брду, стаза на улазу у
парк.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 2 – Пожешка улица, код зграде бр. 106, стаза.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 3 – Парк у насељу Беле воде, стаза на улазу
у парк .
Објекат 1 – апарат за кокице.
Сталци за продају балона
Сталак за продају балона је типски и лако покретни
објекат, пречника 80 cm и висине 123 cm. Израђен је од метала. Површина објекта износи 0,50 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – Парк на Бановом брду, стаза на улазу у
парк.
Објекат 1 – сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 2 – Пожешка улица, испред зграде Дома
здравља „Др Симо Милошевић”
Објекат 1 – сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 3 – Нике Стругара улица, испред зграде
Дома здравља „Др Симо Милошевић”, Жарково.
Објекат 1 – сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 4 – насеље Беле воде, улаз у парк, код месне
заједнице.
Објекат 1 – сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 5 – испред зграде Дома здравља „Др Симо
Милошевић”, Сремчица.
Објекат 1 – сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 6 – испред зграде Дома здравља „Др Симо
Милошевић”, Железник.
Објекат 1 – сталак за продају балона.
Тезге–сандуци за чишћење обуће
Сандук за чишћење обуће је типски, отворени и лако
покретни објекат, димензија 80x30x30 cm. Израђен је од дрвета. Неопходна површина за функционисање износи 1,00 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – улица Пожешка, код супермаркета
„Маxi”.
Објекат 1 – тезга–сандук за чишћење обуће.
Специјализовано возило за шалтерску продају робе
Специјализовано возило за шалтерску продају робе
је возило стандардних димензија, прилагођена посебним
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надградњама продаји робе на отвореном. Предвиђено је да
се ова возила паркирају на паркинг местима стандардне површине.
ЛОКАЦИЈА 1 – Ада, код „Шећеране”.
Објекат 1 – специјализовано возило за шалтерску продају робе.
Конзерватори за сладолед
Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни
објекат, израђен од метала, димензија 70х140х75 cm, површине 0,98 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – Лазаревачки друм, код зграде бр. 1.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Козачинског, на углу са Пожешком улицом, ка згради РК „Бетекс”
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 3 – Пожешка улица , код зграде бр. 50.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 4 – Пожешка улица, код зграде бр. 53.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 5 – Пожешка улица, код зграде бр. 96.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 6 – Пожешка улица, испред зграде бр. 118.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 7 – Пожешка улица, испред зграде бр. 79.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 8 –Пожешка улица, испред зграде бр. 128.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 9 – Пожешка улица, код зграде бр. 136.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 10 – Пожешка улица, код зграде бр. 99, плато.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 11 – Пожешка улица, окретница трамваја.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 12 – угао улица Љешке и Кијевске.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 13 – Космајска улица, код зграде бр. 56.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 14 – угао улица Ратка Митровића и Милована Челебића.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 15 – Трговачка улица, код зграде бр. 1-3.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 16 – Трговачка улица, код зграде бр. 14.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 17 – Беле воде, пијаца.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 18 – угао Видиковачког венца и Улице кнеза Вишеслава.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Конзерватори за сладолед и расхладне витрине уз малопродајне објекте и киоске
Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни
објекат, израђен од метала, димензија 70х140х75 cm, површине 0,98 m2.
Расхладна витрина је типски, отворени покретни објекат, израђен од метала, димензија 70х70х200 cm, површине
0,49 m2.
ЛОКАЦИЈА 1 – улица Зрмањска, код бр. 1, СТР „Чапа”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 2 –Зрмањска улица, код бр. 8, СТР „Вучић”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 3 – Пожешка улица на углу са Зрмањском
улицом, код зграде бр. 20а, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 4 – Пожешка улица на углу са улицом Кнеза
Вишеслава, ка згради бр. 31, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 5 – Улица Козачинског на углу са Пожешком улицом, ка згради РК „Бетекс”, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 6 – Пожешка улица, код зграде бр. 45, „Дуо
грил”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 7 – Пожешка улица, код стајалишта ЈГС-а,
испред зграде бр. 53-55.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 4 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 5 и 6 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 8 – Пожешка улица, код зграде бр. 126в,
„Хало дарлинг”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 9 – улица Пожешка, код стајалишта ЈГС-а,
код зграде бр. 97, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 10 – Пожешка улица, код зграде бр. 99, уз
киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 11 – Пожешка улица, окретница трамваја,
уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 12 – Кировљева улица, код стајалишта ЈГСа, испред зграде бр. 3, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 13 – Љешка улица, код зграде бр. 49, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 14 – Љешка улица, код зграде бр. 110.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 4 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 5 и 6 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 15 – Улица Николаја Гогоља, код зграде бр.
90, „Чекић комерц”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 16 – Улица Николаја Гогоља, код зграде бр.
94, локал.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 17 – Улица Благоја Паровића, код зграде бр.
16, „Миша”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 18 – Улица Благоја Паровића, код стајалишта ЈГС-а, испред зграде бр. 19 уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 19 – Улица Благоја Паровића, испред зграде
бр. 102, „Бониса”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 20 – Улица Благоја Паровића, испред зграде
бр. 102г, „Минех”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 21 – Улица Стеве Тодоровића, испред зграде бр. 32, „Гами”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 22 – Улица Петра Мартиновића, испред
зграде бр. 22, „Данбо”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 23 – Улица Петра Мартиновића, испред
зграде бр. 26, „Петрашко”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 24 – Улица краљице Катарине, испред зграде бр. 71, „Тим М&Ј”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 25 – Улица краљице Катарине, испред зграде бр. 73, „Бјелић Маркет”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 26 – Улица краљице Катарине, испред зграде бр. 124а, „Весна”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 27 – Улица Радничка, испред зграде бр. 19,
„Јасик”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 28 – Радничка улица, наспрам зграде бр. 25,
уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 29 – Радничка улица, испред зграде бр. 37г,
„Јагода” .
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 30 – Радничка улица, испред зграде бр. 51а,
„Радекс” .
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 31 – Радничка улица, код ЈГС-а ка центру
града, испред зграде
Лазаревачки друм бр. 1, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 32 – Лазаревачки друм, испред зграде бр. 19,
локал.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 33 – Радничка улица, код ЈГС-а од центра
града, код улице Обалских радника, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 34 – Улица Стевана Ђурђевића Трошаринца, између зграда бр. 1 и 3, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 35 – Улица Стевана Ђурђевића Трошаринца, код зграде бр. 2, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 36 – Улица Младена Митрића, испред зграде бр. 8, „Лела ВК”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 37 – Трговачка улица, код ЈГС-а, испред
зграде бр. 1-3.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 4 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 5 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 38 – Трговачка улица, испред зграде бр. 9а,
„Јелико”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 39 – Трговачка улица, испред зграде бр. 9а,
„Газела”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 40 – Трговачка улица, код ЈГС-а, испред
зграде бр. 14, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 41 – Улица Аце Јоксимовића, испред зграде
бр. 1, „MIS chili”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 42 – Спасеновићева улица, испред зграде
бр. 3, „Томица”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 43 – Трговачка улица, од улице Илије Ђуричића ка Париповачком мосту, код ЈГС-а од центра града.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 4 и 5 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 44 – Трговачка улица, код улице Илије Ђуричића, код ЈГС-а ка центру града и улици Солунских бораца, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 45 – Трговачка улица, стајалиште ЈГС-а ка
центру града и Јабланичкој улици, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 46 – Репишка улица, испред зграде бр. 58, уз
киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 47 – Улица поручника Спасића и Машере,
на углу са Водоводском улицом, код зграде бр. 28, уз киоск
бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 48 – Улица Поручника Спасића и Машере,
код зграде бр. 92, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 49 – Водоводска улица, код зграде бр. 127,
уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 50 – Улица Марине Величковић, код зграде
бр. 16, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 51 – Улица Мате Јерковић, код ЈГС-а, испред
зграде бр. 1, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 52 – Улица црвено барјаче, код зграде бр.
39, „Дил маркет”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 53 – насеље Беле воде, окретница аутобуске
линије бр. 51, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 54 – Улица Ратка Митровића, код зграде бр.
75б, „Цеца”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 55 – Улица Ратка Митровића, код зграде бр.
187, „Согор траде”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 56 – Улица Вељка Петровића, код зграде бр.
62, „Мита”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 57 – Улица Милана Дединца, на углу са улицом Вељка Петровића, код зграде бр. 2, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 58 – Космајска улица, код зграде бр. 30, „GV
Commerce”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 59 – Петефијева улица, код зграде бр. 6а,
„Мини маркет Милоје”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 60 – Улица Партизанске воде, код зграде бр.
4, „Див”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 61 – Улица бреза, код зграде бр. 8, „Тодор”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 62 – Улица бреза, код зграде бр. 10, „Зона”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 63 – Улица Церски венац, плато окретнице
ЈГС-а, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 64 – Улица Виноградски венац, код зграде
бр. 10, „Милић 777”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 65 – Улица Луке Спасојевића, код зграде бр.
1, „Гага”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 66 – Улица Лоле Рибара, непарна страна, на
углу са улицом Радних акција, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 67 – Улица радних акција, код зграде бр. 56,
уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 68 – Улица радних акција, код зграде бр. 63,
уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 69 – Улица Стевана Филиповића, код зграде
бр. 2а, „Compex trade”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 70 – Улица авалска, код зграде бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 71 – Улица авалска, код зграде бр. 2а, „Марија”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 72 – Улица 8. марта, код зграде бр. 11,
„Тrgovina Кiкcomerc”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3– расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 73 – Улица Стјепана Супанца, код зграде бр.
18а, „АА”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 74 – Улица Даринке Радовић, код зграде бр.
65-67.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 4 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 5 и 6 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 75 – Улица Саре Бернар, код зграде бр. 67,
„Дисконт пића Вас Про”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 76 – Улица Београдска, на углу са Улицом
Саре Бернар, код стајалишта ЈГС-а, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 77 – Улица Жила Верна, десни угао прилаза
пијаци, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 78 – Улица Београдска, испред зграде бр. 83,
код Горичке улице, ЈГС, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 79 – Београдска улица, код зграде бр. 157,
ка парку, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 80 – Београдска улица, десно од зграде бр. 157.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 4 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 5 и 6 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 81 – насеље Умка, Улица 13.октобра, код
зграде бр. 43-45.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед, уз ММО.
Објекат 3 и 4 – расхладна витрина, уз ММО.
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ЛОКАЦИЈА 82 – насеље Умка, Улица 13. октобра, на углу
са улицом Миленије Ивановић.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 2.
Објекат 4 и 5 – расхладна витрина, уз киоск бр. 2.
ЛОКАЦИЈА 83 – насеље Остружница, улица Савска, на
углу са Карађорђевом улицом,
код зграде бр. 1, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
ЛОКАЦИЈА 84 – насеље Остружница, Улица Карађорђева, код зграде бр. 18, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
ЛОКАЦИЈА 85 – насеље Велика Моштаница, Улица 10.
октобра, испред поште бр. 1, уз киоск бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед, уз киоск бр. 1.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина, уз киоск бр. 1.
ЛОКАЦИЈА 86 – Пожешка улица, код зграде бр. 150,
„Swislion Group”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 87 – Улица Николаја Гогоља, код зграде бр.
11, „Swislion Group”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Овим планом утврђено је постављање укупно 320
покретна привремена објекта, и то:
– Тезге за продају уметничке бижутерије, сувенира и
предмета народне
радиности – 6,
– Сталци за продају књига и часописа – 2,
– Апарати за кокице – 3,
– Сталци за продају балона – 6,
– Тезге-сандуци за чишћење обуће – 1,
– Специјализовано возило за шалтерску продају робе – 1,
– Конзерватори за сладолед – 35,
– Конзерватори за сладолед уз малопродајне објекте – 93,
– Расхладне витрине уз малопродајне објекте – 173,
III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план сходно члану 13. и 14. Одлуке о постављању
тезги и других покретних привремених објеката („Службени лист града Београда” бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09,
24/10 и 10/11) спроводи градска општина Чукарица.
Одобрење за постављање покретног објекта, односно
коришћење места утврђеног овим планом, издаје организациона јединица градске општине Чукарица надлежна за
комуналне послове, и оно садржи ситуациону разраду места постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта техничким
описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, рекламни проспект), на који је дата сагласност од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријата
за саобраћај.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део:
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1. ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА
1:5.000.

15. децембар 2011.

Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у
„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две
године.
Скупштина града Београда
Број 353-869/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15.
децембра 2011. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА МОСТУ ПРЕКО САВЕ НА ПОЗИЦИЈИ НИЗВОДНОГ ШПИЦА АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ
1. Мосту који се налази на Сави на позицији низводног
шпица, додељује се назив: Мост на Ади.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-862/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 15.
децембра 2011. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07),
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр.
39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА „ПЛАТО ЂОКЕ ВЈЕШТИЦЕ” И
„ПЛАТО АЛЕКСАНДРА НИКОЛИЋА” НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВРАЧАР И НОВИ БЕОГРАД
1. Платоу испред Београђанке, између улица Краља Милана и Масарикове, додељује се назив: Плато Ђоке Вјештице.
2. Платоу код спортске хале „Арена” на коме се налази
скулптура која симболизује кошаркашку игру, додељује се
назив: „Плато Александра Николића”.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-863/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

15. децембар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. децемра 2011. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3.
Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94,
16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА, САВСКИ ВЕНАЦ И
ВОЖДОВАЦ
I. Додељују се називи улица, и то:
Палилула
1. Другој улици у стамбеним блоковима 5 и 6 у Крњачи
– Рева 2, лево од Зрењанинског пута број 11, која иде полукружно према Дунаву одређује се назив: Улица Данка Поповића;
2. Улици управној на Сланачки пут код кућног броја 94А
(изнад барака) одређује се назив: Улица Даринке Јеврић;
3. Улици која почиње од Сланачког пута, преко пута
гробља „Лешће“ између кућних бројева 141Д и 141А, на
парцели 1008/8 КО Вишњица одређује се назив : Улица Драгиње Адамовић;
4. Улици која је управна на улицу Сланачки пут (испод
барака) између кућних бројева 95А и 107А одређује се назив: Улица Тодора Манојловића;
5. Улици на граници парцела број 1934 и 1940 КО
Вишњица код кућног броја 93Е Сланачког пута одређује се
назив: Улица Војислава Јовановића Марамба;
6. Улици која је управна на улицу Сланачки пут код парцеле 2157/3 КО Вишњица одређује се назив: Улица Павла
Угринова;
7. Улици која је управна на улицу Сланачки пут код
броја 123 А и парцеле 2167 КО Вишњица одређује се назив:
Улица Драгана Лукића;
8. Улици код кућног броја 107У на катастарској парцели
2097 и 1955 КО Вишњица одређује се назив: Улица Драгана
Максимовића;
9. Улици која почиње од раскрснице улица Сестара Јанковић и улице Сланачки пут одређује се назив: Улица Ратка
Сарића;
10. Улици управној на Сланачки пут код броја 80А
одређује се назив: Улица Стојана Столета Аранђеловића;
11. Улици која је управна на Сланачки пут, на граници
парцела 2194/4 и 2193/1 КО Вишњица одређује се назив:
Улица Миломира Станишића;
12. Улици која је управна на Сланачки пут, парцеле
2191/9 и 2191/6 одређује се назив: Улица Душана Баранина;
13. Улици у КО Борча 2568 на Овчарском путу код броја
168 односно, уз нову Морејску улицу која се налази паралелно између Морејске и Беоћанске одређује се назив: Улица Добривоја Божића;
14. Улици у Блоку Сутјеска у КО Крњача која се налази
на катастарској парцели 4204/2 и почиње од Вучерске улице
и иде до канала Себеш одређује се назив: Улица Јове Деспотовића;
15. Улици Кикиндска бб код 88 скретања лево, КО бр.
1511 која почиње од Кикиндске 88б и иде парцелом 1511 до
улице Михајла Петровића одређује се назив: Улица Младена Карамана;
16. Улици која почиње од Митра Трифуновића Уче (код
парцеле 925 КО Борча) одређује се назив: Улица Исидора
Папа;
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17. Улици која почиње од Митра Трифуновића Уче код
парцеле 926 и иде до канала Преток одређује се назив: Улица Луке Ћеловића Требињца;
18. Улици која почиње од Уздинске улице, иде од парцеле
264/3 и улива се у Азањску улицу одређује се назив: Улица
Милоша Милутиновића;
19. Улици која почиње од претходне код катастарске
парцеле 265/1 и иде до Азањске улице одређује се назив:
Улица Душка Попова;
20. Улици која почиње од пута за Овчу код броја 157 и
паралелна је са Ефеском улицом одређује се назив: Улица
Симе Милутиновића Сарајлије;
21. Улици која почиње код кућног броја 187 Пута за
Овчу и паралелна је са претходном одређује се назив: Улица
Митрополита Мојсија;
22. Улици од Атове Нове 13 од парцеле 2544/4 до улице
Миргородске одређује се назив: Улица Илије Смиљанића;
23. Улици између парцела 3278, 3277 КО Борча, односно између кућа број 160 и 81А улице Жарка Зрењанина
одређује се назив: Улица Гаврила Мијакића;
24. Улици на граници парцела 3273, 3272 КО Борча, а између кућа број 66А и 68 улице Жарка Зрењанина одређује
се назив: Улица Јоанакија Памучине;
25. Улици на граници парцела 3270, 3271 КО Борча, а
код куће број 83 улице Жарка Зрењанина одређује се назив:
Улица Ивана Југовића;
26. Улици између парцела 3276, 3268 КО Борча, односно
код куће број 72А улице Жарка Зрењанина одређује се назив: улица милоша с. Милојевића;
27. Другој улици Бранка Момирова у насељу Крњача,
одређује се назив: Улица Јовице Васиљевића;
28. Продужетку улице Српског хусарског пука у Падинској скели, одређује се назив: Улица Дејана Смиљковића;
29. Улици која се налази између катастарских парцела
број 1313/1 и 1313/7, од почетка Дичинске улице (према
гробљу Збег), шеста улица са леве стране, одређује се назив:
Улица Јунака са Цера.
II. Додељују се називи улица, и то:
Савски венац
1. Делу улице Дијане Будисављевић која почиње од
раскрсница улица Пивљанина Баја и Милана Благојевића
Шпанца и иде стазом за пешаке до другог дела улице Дијане
Будисављевић, одређује се назив: Улица Александра Тирнанића Тиркета.
III. Додељују се називи улица, и то:
Вождовац
1. Улици која почиње од куће кбр. 59 у Булевару ЈНА,
тј. катастарске парцеле бр. 1963/42 КО Бели Поток, све до
катастарске парцеле бр. 1963/36 КО Бели Поток одређује се
назив: Улица Долска;
2. Улици која почиње, мало пре раскрснице пута Београд – Крагујевац и улице Нова I (приближне координате
у-7463303, х-4948677) у Зуцу, тј. од катастарске парцеле бр.
2480/5 КО Бели Поток, све до куће кбр. 85В у Булевару ЈНА,
на катастарској парцели бр. 2479 КО Бели Поток, одређује
се назив: Улица Глеђевачка.
IV. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-864/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 15. децембра 2011. године, на основу члана 146. став 3. Статута
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08
и 6/10), а поводом Предлога за промену Статута града Београда, донела је

ЗА КЉ У ЧА К
О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Приступа се промени Статута града Београда.
2. Образује се Комисија за израду нацрта одлуке о промени
Статута града Београда (у даљем тексту: Комисија), у саставу:
председник:
– Мирослав Рајлић, представник одборничке групе УРС,
чланови:
– Олга Павловић, представник одборничке групе ДС,
– Немања Шаровић, представник одборничке групе
СРС,
– Андреја Младеновић, представник одборничке групе
ДСС-НС,
– Бојана Видовић, представник одборничке групе ОЗБ,
– Зорица Павловић, представник одборничке групе
ЛДП,
– Никола Никодијевић, представник одборничке групе
СПС ПУПС ЈС.
3. Комисија ће израдити нацрт одлуке о промени Статута града Београда до краја фебруара 2012. године.
4. При изради нацрта одлуке Комисија ће првенствено
размотрити промене у законима које су од утицаја на надлежност органа града и градских општина. Такође, комисија ће преиспитати и остале одредбе важећег статута, као
и територијалну организацију града и организацију органа
градских општина.
5. При утврђивању нацрта одлуке о промени Статута
града Београда, на предлог комисије, Градско веће града Београда утврдиће рок за прибављање мишљења скупштина
градских општина о нацрту.
6. После прибављених мишљења скупштина градских
општина, Градско веће града Београда утврдиће предлог
одлуке о промени Статута града Београда и доставиће га
Скупштини града Београда на усвајање.
7. Стручне и административне послове за потребе комисије обављаће Служба за скупштинске послове и прописе.
8. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 020-866/11-С, 15. децембра 2011. године
Председник
Александар Антић, с. р.

Градоначелник града Београда, 14. децембра 2011. године,
на основу члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 95. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДНОГ ВРЕМЕНА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
1. У Решењу о распореду радног времена у Градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр.

15. децембар 2011.

28/07, 1/09, 36/09, 37/09, 48/09, 61/09, 8/10, 31/10 и 13/11), у
тачки 3. алинеја 10. мења се и гласи:
„У Комуналној полицији послови се организују радним даном, суботом, недељом и у дане државних и верских
празника за шефа Подручне организационе јединице, начелника Одељења оперативног центра и комуналне полицајце, по сменама од 07–15, 14–22 и од 22–06 часова;
Комунални полицајци распоређени на пословима руководиоца групе, оператора на систему радио везе и оператора на систему телекомуникационог саобраћаја у Одељењу
оперативног центра раде непрекидно 24 сата, по систему
четворосменског радног времена (12 часова дневног рада –
24 часа непрекидног одмора, односно 12 сати континуираног дневног и ноћног рада – 48 сати непрекидног одмора).
Послови диспечера, магационера опреме и административно-канцеларијски послови организују се радним даном,
суботом, недељом и у дане државних и верских празника,
по сменама од 07 до 15 и од 14 до 22 часа.
Остали запослени раде сваког радног дана од 8.30 до
16.30 часова.
По потреби, када то захтева природа посла, за све запослене утврђени распоред радног времена може се променити и рад прерасподелом радног времена организовати на
други начин, укључујући и рад ноћу, а по налогу начелника
Комуналне полиције.”
2. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Градоначелник града Београда
Број 130-4514/11-Г, 14. децембра 2011. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 9а Одлуке о јавним паркиралиштима
(„Службени лист града Београда”, број 12/10 – пречишћен
текст, 37/11 и 42/11) и члана 14. Одлуке о Градској управи
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08,
61/09, 6/10, 23/10, 32/10 и 45/11), секретар Секретаријата за
социјалну заштиту, доноси

ПРА ВИЛНИК
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСОБА КОЈЕ МОГУ ОСТВАРИТИ
ПРАВО НА БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ПОСЕБНО
ОБЕЛЕЖЕНИХ ПАРКИНГ МЕСТА НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
Овим правилником одређују се категорије особа са инвалидитетом (војни инвалиди – ратни и мирнодопски, и
цивилни инвалиди рата) и других особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији
града Београда и уређују услови и поступак за остваривање
овог права.
Члан 2.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији
града Београда могу остварити следеће категорије особа са
инвалидитетом:
1. Војни инвалиди који су по основу признатог својства
војног инвалида I групе са 100% војног инвалидитета – трајно, остварили право на путничко моторно возило, односно
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право на исплату новчаног износа у висини тржишне цене
путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији у основној верзији израде са најмањом радном запремином, по одредбама Закона о основним правима бораца,
војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ”,
број 24/98, 29/98 и 25/00 – СУС, „Службени гласник РС”,
број 101/05 и 111/09 – др. закон), а у вези са Правилником о
оштећењима организма по основу којих војни инвалид има
право на путничко моторно возило и врсти моторног возила
(„Службени лист СРЈ”, број 37/98) и у складу са Закључком
Владе 05 број: 401 – 1181/2011 од 24. фебруара 2011. године.
Доказ: Коначно решење о признатом праву на путничко
моторно возило , односно коначно решење о признатом праву на исплату новчаног износа у висини тржишне цене путничког моторног возила које се склапа у Републици Србији
у основној верзији израде са најмањом радном запремином.
2. Цивилни инвалиди рата I групе са 100 % инвалидитета – трајно, којима је својство инвалида признато коначним
решењем надлежног органа по одредбама Закона о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС”, број
52/96) и то по основу једног од оштећења организма из тачке 115 б, 116 б, 120 в, 121б, 102, 124, 200г, 206, 208 г, 209 г
или 157 Листе процената војног инвалидитета („Службени
лист СРЈ”, број 37/98).
Доказ: Коначно решење о признатом својству цивилног
инвалида рата I групе са 100 % инвалидитета – трајно, применом једне од набројаних тачака Листе процената војног
инвалидитета под тачком 2. овог члана правилника.
3. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од I до IV
групе који су коначним решењем надлежног органа по основу признатог инвалидитета I (100%), II (100%), III (90%),
или IV групе (80%) остварили право на ортопедски додатак, по основу оштећења доњих екстремитета, применом
одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о о правима цивилних инвалида рата, а у вези са Правилником о
оштећењима организма по основу којих војни инвалид има
право на ортопедски додатак и разврставању тих оштећења
у степене („Службени лист СРЈ”, број 37/98).
Доказ: Коначно решење о признатом праву на ортопедски додатак.
4. Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата, којима је
својство инвалида признато коначним решењем надлежног
органа, по основу губитка вида на оба ока - 100% , односно
смањења обостраног вида - 90%, применом одредаба Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца, односно Закона о о правима цивилних
инвалида рата, а у вези са Листом процената војног инвалидитета.
Доказ: Коначно решење о признатом својству инвалида
по основу обостраног губитка/смањења вида.
Члан 3.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији
града Београда, осим особа из члана 2. овог правилника,
могу да остваре и друге особе по основу:
– трајног оштећења доњих екстремитета најмање 80%,
– обољења бубрега које захтева трајну хемодијализу,
– губитка вида на оба ока – 100%, односно смањења обостраног вида – 90%,
– вишеструких сметњи у развоју и аутизма.
Доказ: Решење комисије органа вештачења републичког
Фонда за пензијско и инвалидско осигурање о степену телесног функционалног оштећења доњих екстремитета, односно одговарајућа медицинска документација о губитку/
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смањењу вида на оба ока, односно са дијагнозом обољења
бубрега које захтева трајну хемодијализу или о вишеструким сметњама у развоју и о аутизму, а за децу – одговарајућа
медицинска документација или мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету и ученику.
Члан 4.
Особе са инвалидитетом из члана 2. и друге особе из
члана 3. овог правилника могу да остваре право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима на територији града Београда, под
условом:
а) да имају пребивалиште на територији града Београда
(доказ: лична карта, односно пријава пребивалишта за малолетно дете);
б) да је особа из члана 2. став 1. тачка 1. власник возила
(доказ: саобраћајна дозвола);
в) да је особа из члана 2. став 1. тачка 2., 3. и 4., односно
особа из члана 3. овог правилника власник возила или
корисник возила на основу уговора о лизингу (доказ: саобраћајна дозвола, односно уговор о лизингу).
Изузетно:
– уколико је власник возила или корисник возила на
основу уговора о лизингу родитељ/старатељ/хранитељ особе из члана 2. став 1. тачка 2., 3. и 4., односно члана 3. овог
правилника, поред саобраћајне дозволе, односно уговора
о лизингу, потребна је и лична карта родитеља/старатеља/
хранитеља, као доказ да су на истој адреси стана, извод из
матичне књиге рођених за особу која остварује право, као
доказ о степену сродства, а за старатеља/хранитеља и решење надлежног центра за социјални рад према пријави
пребивалишта о стављању под старатељство, односно решење о хранитељству;
– уколико је власник возила брачни друг особе из члана
2. став 1. тачка 2, 3. и 4., односно члана 3. овог правилника,
потребан је и извод из матичне књиге венчаних, а за ванбрачног партнера – изјава два сведока оверена у суду или у
општини;
– уколико је власник возила дете особе особе из члана 2.
став 1. тачка 2, 3. и 4., односно члана 3. овог правилника, и
извод из матичне књиге рођених за власника возила.
г) да је на регистарским таблицама ознака БГ (доказ: саобраћајна дозвола).
Члан 5.
О праву на бесплатно коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији
града Београда, одлучује Секретаријат за социјалну заштиту.
Члан 6.
Право на бесплатно коришћење посебно обележених
паркинг места на јавним паркиралиштима на територији
града Београда, остварује се по захтеву странке који се предаје непосредно Секретаријату за социјалну заштиту са
потребним доказима у оригиналу на увид а фотокопије се
задржавају или шаље поштом са овереним фотокопијама
доказа.
О праву се одлучује најкасније у року од пет дана од непосредне предаје захтева или од дана пријема захтева који
се шаље поштом.
Члан 7.
Секретаријат за социјалну заштиту води евиденцију о
донетим решењима.
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Против решења Секретаријата за социјалну заштиту
може се изјавити жалба Градском већу преко Секретаријата
за социјалну заштиту, у року од 15 дана од дана достављања
решења.

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службени листу града Београда”.

Члан 8.
На основу решења Секретаријата за социјалну заштиту, ЈКП „Паркинг сервис” дужно је да изда паркинг карту у
форми налепнице, за текућу календарску годину.

Градска управа града Београда
– Секретаријат за социјалну заштиту
XIX-06 број 586–414, 8. децембра 2011. године
Секретар
Владан Ђукић, с. р.

Члан 9.
Власник возила или корисник возила на основу уговора о лизингу у обавези је да промену регистарских ознака
возила пријави Секретаријату за социјалну заштиту по настанку промене, а остале промене које су од утицаја на право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг
места на јавним паркиралиштима на територији града Београда, у року од 15 дана од настале промене.

РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У НОВЕМБРУ 2011.
ГОДИНЕ

Члан 10.
Паркинг карте издате пре ступања на снагу овог правилника важе закључно са 31. децембра 2011. године.

Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст потрошачких цена у новембру 2011. године
износи 1,6% у односу на претходни месец.

Члан 11.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да
важи Правилник о категоријама војних инвалида, цивилних
инвалида рата и особа са инвалидитетом који могу бесплатно
да користе посебно одређена паркинг места на јавним паркиралиштима („Службенилист града Београда”, број 27/2006).

Град Београд - Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
Број 053- 03/11-XVII-01,13. децембра 2011. године

ПОКА ЗАТЕ Љ

Директор
Слободан Карановић, с. р.

15. децембар 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 51 – 19

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Одлука о додели поклона и награда ученицима
основних и средњих школа – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о ученичким и студентским стипендијама
Одлука о радном времену здравствених установа
чији је оснивач град Београд – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о радном
времену угоститељских, занатских и трговинских
објеката на територији града Београда – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању балон-хала спортске намене на територији
града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о додатним облицима
заштите трудница и породиља на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Младеновац – – – – –
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7

7

7

8

План постављања тезги и других покретних привремених објеката на јавним површинама у Београду – подручје градске општине Чукарица – – – – –
Решење о додели назива мосту преко Саве на
позицији низводног шпица Аде Циганлије – – – –
Решење о додели назива „Плато Ђоке Вјештице” и „Плато Александра Николића” на територији
градских општина Врачар и Нови Београд – – – – –
Решење о додели назива улица на територији градских општина Палилула, Савски венац и Вождовац
Закључак о приступању промени Статута града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени и допуни Решења о распореду
радног времена у Градској управи града Београда –
Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележених паркинг места на јавним паркиралиштима
Показатељ раста потрошачких цена у новембру
2011. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

