
Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-

не града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете оставке, и то:

– Марије Булатовић, са изборне листе За европски Бео-
град – Борис Тадић,

– Драгане Обренић, са изборне листе За европски Бео-
град – Борис Тадић.

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

Скупштина града Београда
Број 118-274/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 56. Закона о локалним  избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10) и члана 
109. Пословника Скупштине града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 

Београда изабраним на изборима, одржаним 11. маја 2008. 
године, и то:

– Симу Вуковићу, са изборне листе За европски Београд 
– Борис Тадић и 

– Гордани Анђелковић, са изборне листе За европски Бе-
оград – Борис Тадић.

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

Скупштина града Београда
Број 02-371/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 93. став 4. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕ-

ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о мерилима за утврђивање накнаде за уређи-

вање грађевинског земљишта („Службени лист града Бео-
града”, бр. 60/09, 60/10, 16/10, 41/10 и 45/10), у члану 1. речи: 
„Законом о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 81/09)”, замењују се речима: „законом којим 
се уређују питања која се односе на уређивање и коришћење 
грађевинског земљишта”.

Члан 2.
У члану 6. став 5. речи: „Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), осим произ-
водних објеката”, замењују се речима: „Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 
– исправка, 64/10 – УС и 24/11)”, а речи: „осим производних 
објеката” бришу се.

Члан 3.
У члану 8. став 1. досадашње заглавље у табели:
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I/1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
тако да износи накнаде за досадашњу Екстра зону, као посебну зону, постају износи накнаде за Зону заштите зеленила 

и водоизворишта, а у осталом делу табела остаје непромењена.
У члану 8. став 2. речи: „за објекте комерцијалне делатности у I зони”, замењују се речима: „за објекте комерцијалне де-

латности у I/1 зони”.

Члан 4.
У члану 9. став 1. речи: „растом цена на мало”, замењују 

се речима: „растом потрошачких цена”.

Члан 5.
У члану 14. речи: „раста цена на мало”, замењују се речи-

ма: „раста потрошачких цена”.

Члан 6.
У члану 17. став 1. уместо тачке се ставља зарез и додају 

речи: „односно за сваку фазу на по 12 месеци у случају из-
градње објеката чија је укупна БРГП преко 5.000 m²”.

У члану 17. став 6. речи: „раста цена на мало”, замењују 
се речима: „раста потрошачких цена”.

Члан 7.
У члану 18. став 1. речи: „раста цена на мало”, замењују 

се речима: „раста потрошачких цена“.

Члан 8.
Члан 20. мења се и гласи:
„Накнада за уређивање грађевинског земљишта и 

поступцима легализације за породичне стамбене објекте и 
станове у стамбеним зградама чија је нето корисна површина 
до 100 m², односно 200 m², без обзира на укупну површину 
објекта, умањује се за 99% за сваких 25 m² по члану породич-
ног домаћинства до 100 m², а ако је предметни објекат, од-
носно стан површине веће од 100 m², накнада се умањује за 
60% за следећих 100 m², у односу на висину накнаде утврђе-
не у чл. 8. и 10. ове одлуке. Ако породично домаћинство има 
мање од четири члана, умањење од 99% се примењује по чла-
ну домаћинства, а накнада за остатак површине до 100 m²се 
умањује за 60% у односу на прописану висину накнаде.

Умањење из става 1. овог члана може остварити лице 
које је поднело захтев за легализацију објекта који је из-
грађен до 11. септембра 2009. године, као и лице које је на 
том објекту стекло право својине до 5. априла 2011. године 
и које је трајно решавало своје стамбено питање, под усло-
вом да он или чланови његовог породичног домаћинства 
(брачни друг, деца рођена у браку или ван брака, усвојена 
или пасторчад, који живе са подносиоцем захтева у зајед-
ничком домаћинству) немају другу непокретност на тери-
торији града. Испуњеност услова за умањење накнаде из 
става 1. овог члана, утврђује се на основу приложених дока-
за (исправе, искази сведока, изјаве странака и др.).

Накнада за уређивање грађевинског земљишта у 
поступцима легализације за породичне стамбене објекте и 
станове у стамбеним зградама, умањује се за 60% у односу 

на висину накнаде утврђене у чл. 8. и 10. ове одлуке, за пр-
вих 100 m² стана, односно за првих 100 m²  у објекту, без 
обзира на укупну површину објекта, односно стана и без 
испуњења услова прописаних у ставу 2. овог члана.

Накнада из ст. 1. и 3. овог члана умањује се лицу које 
са Дирекцијом закључи уговор о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта до 30. јуна 2012. године.

Умањење накнаде из ст. 1. и 3. овог члана не примењује 
се на породичне стамбене објекте и станове, који су из-
грађени у првој зони у складу са одлуком Скупштине града 
Београда, којом су одређене зоне и границе истих.

Приликом обрачуна површина за умањење накнаде из 
ст. 1. и 3. овог члана, за станове у стамбеним зградама, об-
рачунава се нето корисна површина стана, без обзира на 
укупну површину стамбене зграде у којој се стан налази.

Право на умањење накнаде из става 3. овог члана, може 
остварити власник бесправно изграђеног породичног стам-
беног објекта, односно једног или више станова чија укупна 
површина не прелази 100 m².

Лица која су легализовала своје објекте по ранијим про-
писима и закључила уговор о регулисању накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта у поступку легализације не-
мају право на умањење накнаде из става 1. овог члана.”

Члан 9.
После члана 20. додаје се нови члан 20а који гласи:

„Члан 20а
Лица која су за потребе легализације својих објеката, од-

носно станова, закључила уговор о регулисању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта на основу Одлуке о ме-
рилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта, која је ступила на снагу 1. јануара 2010. године, и 
остварила право на умањење накнаде за 60%, односно 50%, 
у односу на висину накнаде утврђене у чл. 8. и 10. ове одлу-
ке, имају право да преуговоре висину накнаде у складу са 
чланом 20. став 1. ове одлуке, под условом да испуне услове 
из члана 20. став 2. ове одлуке.

Испуњеност услова из члана 20. став 2. ове одлуке, за 
потребе предуговарања висине накнаде из става 1. овог чла-
на, цени орган који је издао грађевинску дозволу у поступку 
легализације, односно орган који је надлежан за издавање 
грађевинске дозволе у поступку легализације уколико је 
уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта закључен, а није донета грађевинска дозвола.

Испуњеност услова из члана 20. став 2. ове одлуке, на-
длежни орган цени на основу пријаве пребивалишта под-
носиоца захтева и свих чланова његовог породичног 
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домаћинства, уверења надлежног пореског органа да подно-
силац захтева и чланови његовог породичног домаћинства 
немају другу непокретност на територији града, доказа да 
није извршен промет објекта, односно стана за који је закљу-
чен уговор о регулисању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације (уверење надлежног ос-
новног суда, односно друге исправе) и других доказа.

На основу акта надлежног органа којим је утврђено да 
подносилац захтева испуњава услове за преуговарање накна-
де за уређивање грађевинског земљишта у складу са ставом 
1. овог члана, Дирекција и лице које тражи преуговарање 
закључују анекс уговора, којим се накнада за уређивање 
грађевинског земљишта умањује у складу са чланом 20. став 
1. ове одлуке, а разлика између износа накнаде који је плаћен 
по основу закљученог уговора и преуговореног износа нак-
наде се враћа подносиоцу захтева у номиналном износу.

Преуговарање накнаде у складу са овим чланом, врши 
се под условом да лице из става 1. овог члана, захтев за пре-
уговарање накнаде поднесе до 31. децембра 2011. године.”

Члан 10.
Члан 23. брише се.

Члан 11.
Члан 24. брише се.

Члан 12.
У члану 25. став 5. речи: „раста цена на мало”, замењују 

се речима: „раста потрошачких цена”.

Члан 13.
После члана 28. додају се нови чл. 28а и 28б који гласе:

„Члан 28а
Инвеститор који је извршио уговарање накнаде за уређи-

вање грађевинског земљишта, на основу решења о одобрењу 
за изградњу, односно локацијске дозволе, има право на раскид 
уговора и повраћај уплаћених средстава, уколико од надлежног 
органа за грађевинске послове достави доказ да није издата по-
тврда о пријему документације, односно грађевинска дозвола 
и од надлежног инспекцијског органа доказ да није започето 
грађење објекта, односно извођење радова одобрених решењем 
о одобрењу за изградњу, односно локацијском дозволом.

Инвеститор коме после закључења уговора о регулисању 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, престане 
правни основ на основу кога је уговор закључен, има право 
на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава, уколико 
од надлежног органа за инспекцијске послове достави доказ 
да је изграђени објекат, односно део објекта уклоњен.

Члан 28б
Уколико је на основу закљученог уговора о регулисању 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта накнада за 
уређивање грађевинског земљишта у целини, или делимич-
но плаћена, па по захтеву за легализацију власника посеб-
них физичких делова надлежни орган изда грађевинску до-
зволу за објекат, нема основа за раскид уговора и повраћај 
уплаћених средстава по закљученом уговору, већ ће се уп-
лаћена средства признати сваком власнику посебног фи-
зичког дела, као део измирене обавезе, процентуално, сраз-
мерно површини његовог физичког дела, док за преосталу 
површину посебног физичког дела власник истог има пра-
во на умањење накнаде у складу са одредбама ове одлуке.

Судски и извршни поступци који су покренути од стране 
Дирекције против инвеститора који нису измирили, односно 
испунили обавезе из закључених уговора о регулисању нак-
наде за уређивање грађевинског земљишта, нису сметња за 
закључење појединачних уговора са власницима посебних 
физичких делова у складу са ставом 3. овог члана.”

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Инвеститор, односно власник објекта, односно дела објекта 

изграђеног, односно реконструисаног без грађевинске дозволе, 
који је Дирекцији поднео захтев за обрачун накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта пре ступања на снагу ове одлуке, 
може регулисати своје обавезе према одредбама ове одлуке.

Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 418-432/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. јуна 
2011. године, на основу члана 13. Закона о комуналним де-
латностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИ-

ВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ

Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањи-

вању („Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 30/03 и 11/05) 
у члану 4. речи: „Градске управе“ замењују се речима: „Градске 
управе града Београда (у даљем тексту: Градска управа).”

Члан 2.
У члану 8. став 3. после речи: „комуналној инспекцији” 

додају се речи: „и комуналној полицији.”

Члан 3.
Члан 11. мења се и гласи:
„За постављање, преправку и уклањање споменика и 

других предмета на гробним местима потребно је писмено 
одобрење предузећа, односно предузетника.

Захтев за  извођење занатских радова корисник гробног 
места подноси предузећу, односно предузетнику. Уз захтев 
корисник гробног места дужан је да приложи: нацрт-ски-
цу надгробног споменика, односно других радова за које се 
тражи одобрење и податке о извођачу предметних радова.

За предузимање било какве радње на споменику или 
другом предмету на гробљу, или гробници која има својство 
споменика културе, потребно је претходно прибавити са-
гласност надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Предузеће, односно предузетник, дужно је да без одла-
гања обавести комуналног инспектора о извођењу радова 
без одобрења из ст. 1. и 3. овог члана.”

Члан 4.
У члану 12. став 1. тачка 1. после речи: „дане” додају се 

речи: „у времену од 07.00 до 14.00 часова.”

Члан 5.
У члану 18. речи: „истог дана” замењују се речима: „у 

року од 24 часа од”.
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Члан 6.
После члана 36. додаје се нови пододељак „Г) Сахрањи-

вање заслужних лица” и чл. 36а и 36б који гласе:

„Члан 36 а
На гробљу се могу одредити посебне парцеле за са-

храњивање посмртних остатака заслужних лица (у даљем 
тексту: посебне парцеле).

Заслужно лице у смислу ове одлуке је лице које је у току 
живота добило највиши степен одликовања Републике Ср-
бије, лице које је стекло звање академика Српске академије 
наука и уметности и лице коме је додељено звање почасни 
грађанин Београда.

Градоначелник града Београда, може изузетно  одлучити 
да и друго лице (осим лица наведених у ставу 2. овог члана) 
може бити  сахрањено у посебне парцеле, које је у току жи-
вота било истакнуто у области у којој је деловало.

Предлог да се посмртни остаци заслужног лица сахране 
у  посебним парцелама, даје институција чији је премину-
ло лице био члан, уз претходну сагласност супружника или 
чланова уже породице умрлог лица.

Члан 36 б
О уређивању и одржавању посебних парцела стара се 

предузеће, односно предузетник, а трошкове за њихово 
уређење и одржавање сноси град.

Одредбе члана 20–30. одлуке, које уређују коришћење 
гробног места не примењују се на коришћење гробног мес-
та у посебним парцелама.”

Члан 7.
У члану 40. у тачки 11. после речи: „предузетника” до-

дају се речи: „и лица које се стара о сахрани.”
У истом члану у тачки 12. после речи: „предузетника” 

ставља се зарез и додају речи: „као и рекламирање производа 
и услуга, што подразумева каталошку продају, дељење и ос-
тављање на  видним местима визит карти, флајера и слично.”

У истом члану у тачки 16. речи: „пројектом за споменик” за-
мењују се речима: „нацртом – скицом надгробног споменика.”

Члан 8.
У члану 48. после става 2. додаје се став 3. који гласи: 

„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске 
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и дру-
гим прописима врши комунална полиција.”

Члан 9.
У члану 49. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” за-

мењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.”
У истом члану у ставу 1. речи: „11. став 3.” замењују се 

речима: „11. став 4.”
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се 

речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара.”
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се 

речима „од 5.000,00 до 250.000,00 динара.”

Члан 10.
У члану 50. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” за-

мењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара.”
У ставу 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се 

речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара.”
У ставу 3. речи: „од 2.500 до 250.000 динара” замењују се 

речима: „од 5.000,00 до 250.000,00 динара.”

Члан 11.
У члану 51. речи: „од 250 до 25.000 динара” замењују се 

речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара.”

Члан 12.
У члану 52. став 1. речи: „од 10.000 динара” замењују 

се речима: „од 20.000,00 динара” а речи: „2.500 динара” за-
мењују се речима: „од 5.000,00 динара.”

У истом члану став 3. после речи: „комунални инспектор”, 
ставља се зарез и додају речи: „односно комунални полицајац.”

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 352-434/11-С, 14. јуна 2011. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. 
јуна 2011. године, на основу члана 46. 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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА НА УГЛУ УЛИЦА КУМОДРАШКЕ И ДУШАНА 

ЈОВАНОВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације подручја на 

углу улица Кумодрашке и Душана Јовановића, градска општи-
на Вождовац (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Вожовац између 
улица: Кумодрашке и Душана Јовановића, катастарске пар-
целе 317 КО Кумодраж и границе Урбанистичког пројекта 
на локацији касарне „Степа Степановић”, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 4,3 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, односно 
нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите  културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама, и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се Инсти-

туту за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС из Бе-
ограда, Булевар краља Александра бр. 73/II (у складу са 
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Уговором бр. 579 од 11.04.2011. године закљученим између 
Института за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС и 
Тодоровић Саше из Београда, ул. Јасмина бр. 21, који је ду-
жан да нацрт плана изради у року од девет месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Саша Тодоровић из Београда, ул. Јасмина бр. 21.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Вождовац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Вождовац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Ин-
ститута за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС и град-
ске општине Вождовац (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Вождовац.

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

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

Број 350-428/11-С, 13. јуна 2011. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ ПУТ БЕОГРАД–ПАНЧЕВО, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације дела при-

вредне зоне уз пут Београд–Панчево, градска оптшина Па-
лилула (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Палилула, део 
привредне зоне уз пут Београд - Панчево, између граница 
Детаљног урбанистичког плана дела насеља Крњача („Служ-
бени лист града Београда”, број 4/95) и Регулационог плана 
за изградњу примарних објеката и водова Банатског кана-
лизационог система („Службени лист града Београда”, број 
16/96) ка североистоку (обухватајући део Регулационог пла-
на), као и до мелирационог канала 5-9 и ретензије „Рева” на 
југоистоку, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 13,6 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, односно 
нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план),  попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се Инсти-

туту за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС из Београ-
да, Булевар краља Александра 73/II (у складу са уговором 
бр. 499 од 30.03.2011. године, закљученим између Инсти-
тута за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС и КОМ 
ПАРК ИСТОК д.о.о. из Београда, Трг републике 3/5, који је 
дужан да нацрт плана изради у року од 9 (девет) месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

КОМ ПАРК ИСТОК д.о.о. из Београда, Трг републике 3/5.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Палилула.

Члан 8.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
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примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном  и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Ин-
ститута за архитектуру и урбанизам Србије – ИАУС и град-
ске општине Палилула (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Па-
лилула.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-429/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ БАТАЈНИЧКИ ПУТ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације дела при-

вредне зоне уз Батајнички пут, градска оптшина Земун (у 
даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Земун, од спољне 
регулације Батајничког пута до границе затворене депоније 
„Батајница”, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 8,3 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, односно 
нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план),  попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 

и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације може да се по потреби доно-
си фазно. Концептом плана детаљне регулације утврдиће се 
целине – фазе које је могуће даље самостално плански раз-
рађивати.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се Урбанис-

тичком заводу Београда, Палмотићева бр. 30 (у складу са 
Уговором бр. 021-661 од 21. марта 2011. године, закљученим 
између ЈУП „Урбанистички завод Београда” и предузећа 
„Centrokotex” из Батајнице, Мајора Зорана Радосављевића 
бб, који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Centrokotex” из Батајнице, Мајора Зорана 
Радосављевића бб.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Земун.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Земун.

Члан 8.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и се-
дам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за 
потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” и град-
ске општине Земун (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Земун.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-430/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 33. став 
1. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05 и 
107/09) и члана 31. тачка 15. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Члан 1.
Град Београд задужиће се у домаћој валути за финанси-

рање капиталних инвестиционих расхода у укупном износу 
од 2.800.000.000,00 динара и то за реализацију следећих ин-
вестиционих пројеката:

– Програм урбане обнове Београда;
– Програм изградње непрофитних станова;
– Програм изградње објеката за потребе здравства;
– Програм изградње објеката за потребе дечјих установа;
– Програм изградње објеката за потребе основног обра-

зовања;
– Набавка опреме и извођење радова на изградњи но-

вог котловског постројења ВК 4 на ТО Коњарник и његово 
спајање у производни комплекс топлане;

– Изградња магистралног топловода М6 преко моста 
„Газела” и изградња измењивачке станице за топловод М6 
на ТО Нови Београд;

– Адаптација и изградња електроразводног постројења 
35 КW на ТО Нови Београд;

– ТЕРМИС – on line на дистрибутивној мрежи ТО Нови 
Београд;

– Набавка предизолованих цевних система и преградне 
арматуре за реконструкцију и санацију дистрибутивне топ-
ловодне мреже ЈКП „Београдске електране”;

– Изградња ППВ Макиш 2;
– Изградња резервоара Липовица;
– Уређење бујичних водотока и уређење градских обала 

за реализацију Одлуке о постављању пловила;
– Санација и адаптација објекта „Долорес” ПУ Ракови-

ца;
– Санација и адаптација објекта „Царица Милица” ПУ 

Савски Венац;
– Санација и адаптација објекта „Ковачевац” ПУ Јелица 

Обрадовић;
– Санација и адаптација објекта „Митровац” на Тари;
– Санација и адаптација објекта „Мића и Аћим” ПУ 

Врачар;
– Санација и адаптација објеката „Бошко Буха”, „Па-

хуљица”, „Весељко” и „Славујак” ПУ Палилула;
– Санација и адаптација објекта „Флора” ПУ Др Сима 

Милошевић;
– Санација и адаптација објекта „Лептирић” ПУ Наша 

Радост;
– Набавка 16 транспортних возила за 16 предшколских 

установа;
– Програм уређења улица у Београду;

Члан 2.
Град Београд ће у циљу реализације инвестиционих 

пројеката из члана 1. ове одлуке спровести јавну набавку ус-
луге финансијског кредита у свему сагласно одредбама Зако-
на о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 116/08). 

Члан 3.
Град Београд задужиће се код домаћих пословних бана-

ка под најповољнијим условима, са тим да рок отплате неће 
бити краћи од пет година, не рачунајући период мировања.

Члан 4.
Задуживање из члана 1. ове одлуке извршиће се закљу-

чивањем уговора са домаћим пословним банкама.

Члан 5.
Средства прибављена од банака на основу закључених 

уговора из члана 4. ове одлуке користиће се наменски за 
финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.

Члан 6.
Град Београд ће приликом доношења одлуке о буџе-

ту града Београда, обезбедити средства за благовремено и 
уредно измирење обавеза по закљученим уговорима.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-433/11-С, 13. јуна 2010. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 13. 
јуна 2011. године, на основу члана 9. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 
18/06, 61/09 и 24/10) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У 

БЕОГРАДУ 
(подручје градске општине Нови Београд)

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 мо-
гуће постављање тезги и других покретних привремених обје-
ката, време коришћења тих места, трајање радног времена и 
типови објеката, њихова величина, намена и врста робе, на 
јавним површинама подручја градске општине Нови Београд.

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Конзерватор за сладолед 
Конзерватор за сладолед је типски отворени покретни 

објекат, индустријски произведен, димензија 70х140х75 cm, 
површине 0,98 m². Поставља га корисник места постављања 
као самостални објекат са припадајућом слободном повр-
шином од 1,0 m². и користи у радном времену од 8 до 24 
часа у периоду од 15. марта до 15. новембра, и уклањају по 
истеку овог периода.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 14, парк дуж реке Дунав, од ушћа 
до границе са општином Земун.

Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 15, парк дуж реке Саве, од ушћа до 

моста „Братство и јединства”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
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ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 21, Улица пролетерске солидар-
ности, код зграде бр. 1.

Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 22, интерна саобраћајница од Ули-

це Милентија Поповића, према ЦМЗ.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 19A, Булевар Арсенија Чарноје-

вића, испред зграде бр. 17-19, на стајалишту ЈГС-а.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 23, Милутина Миланковића 34, 

интерна саобраћајница иза ЦМЗ.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 7 – Блок 43, Улица пролетерске солидар-

ности, код главног улаза у Отворени тржни центар.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 8 – Блок 43, Улица пролетерске солидар-

ности, код малог улаза у Отворени тржни центар.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 9 – Блок 31, Булевар Михајла Пупина, код 

стајалишта ЈГС-а испред зграде СО Нови Београд.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 10 – Блок 1, Улица омладинских бригада, 

испред зграде бр. 2-4.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 11 – Блок 33, Улица омладинских бригада, 

код зграде бр. 20-22, стајалиште ЈГС-а.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 12 – Блок 1, Улица париске комуне, испред 

зграде „Фонтана”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 13 – Блок 2, Улица париске комуне, испред 

зграде бр. 16.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 14 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, 

испред зграде биоскопа „Југославија”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 15 – Блок 9А, угао улица Палмира Тољатија 

и Гоце Делчева, код зграде 6p. 28А.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 16 – Блок 2, Булевар Михајла Пупина, на-

спрам зграде биоскопа „Југославија” – стајалиште ЈГС-а.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 17 – Блок 8, угао Булевара Михајла Пупина 

и Улице Џона Кенедија, код зграде бр. 197.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 18 – Блок 7А, угао Похорске и Улице Џона 

Кенедија.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 19 – Блок 7, Улица Радоја Дакића, наспрам 

комплекса Института „Мајка и дете”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 20 – Блок 7, Похорска улица, испред зграде 

бр. 4, ка Улици сремских одреда.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 21 – Блок 70A, Улица омладинских бригада, 

интерна саобраћајница, код Тржног центра, испред зграде 
бр. 65A.

Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 22 – Блок 58, Улица Јурија Гагарина, преко 

пута Делта ситијa, стајалиште ЈГС-а према граду.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 23 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина, код 

зграде бр. 81, ЦМЗ.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 24 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина, код 

зграде бр. 87-89, између два објекта ТЦ „Енјуб”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 25 – Блок 70, угао улица Јурија Гагарина и 

Гандијеве.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.

ЛОКАЦИЈА 26 – Блок 70, Савски кеј-шеталиште.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 27 – Блок 44, Улица Јурија Гагарина, код 

улаза у пијацу, ка Нехруовој улици.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 28 – Блок 45, Савски кеј – шеталиште.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 29 – Блок 45, Улица Јурија Гагарина, код 

зграде бр. 221, ЦМЗ.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 30 – Блок 45, Улица Јурија Гагарина, код 

зграде бр. 231.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 31 – Блок 61, Улица др Ивана Рибара, 

испред зграде бр. 91, код окретнице ЈГС-а.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 32 – Блок 62, угао улица Нехруове и Јурија 

Гагарина, код зграде бр. 80.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 33 – Блок 62, парк преко пута Јурија Гагари-

на 136-150.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 34 – Блок 57, угао улица Војвођанске и Пере 

Сегединца.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 35 – Блок 63, парк преко пута Гандијеве 140.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 36 – Блок 64, Гандијева улица, плато испред 

ИММО центра
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 37 – Блок 7, Улица Отона Жупанчића, код 

зграде бр. 32.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 38 – Блок 5, Улица Париске комуне, код 

зграде бр. 18.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.

Конзерватор за сладолед и расхладна витрина који се 
постављају уз малопродајни објекат

Конзерватор за сладолед је типски отворени покретни 
објекат, индустријски произведен, димензија 70х140х75 cm, 
површине 0,98 m². Расхладна витрина је типски отворени 
покретни објекат, димензија 70х70х200 cm, површине 0,49 
m². Постављају се у функцији малопродајног објекта без 
припадајуће слободне површине, користе у радном време-
ну тог објекта у периоду од 15. марта до 15. новембра, и ук-
лањају по истеку овог периода.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 1, Народних хероја 15, „Штампа 
систем” д.о.о. – киоск.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 1, Париске комуне 13, испред рес-

торана „Фонтана”, „Штампа систем” д.о.о. – киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 2, Булевар Михаила Пупина 173, 

„Драма Фонтана” д.о.о..,
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 3, Булевар Зорана Ђинђића 130, 

СТР „Biolla”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 3, Булевар Зорана Ђинђића 130, 

СТР „Нино”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 3, Народних хероја 10, „Трафика на 

трен”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 7 – Блок 3, Париске комуне 23, СТР „Гале”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 8 – Блок 3, Студентска улица између бр. 

7-25, „Штампа систем” д.о.о. – киоск
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 9 – Блок 4, Париске комуне 47, СТР „Б.Н.Д.” 

д.о.о.. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 10 – Блок 4, Париске комуне 47/1, СТР „На-

дар” д.о.о..
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 11 – Блок 4, Улица Студентска, испред згра-

де у Булевару Зорана Ђинђића 152 – „Политехничка акаде-
мија” – плато, „Goty” д.о.о. – киоск.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 12 – Блок 5, Париске комуне 18, „Штампа 

систем” д.о.о. – киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 13 – Блок 8, Булевар Михаила Пупина 187, 

„Зидине дисконт”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 14 – Блок 8А, Булевар Михаила Пупина 

199Б, СЗПТР „Моја пекара”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 15 – Блок 11А, Булевар Михајла Пупина 12, 

Енергопројект, „Штампа систем” д.о.о. – киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 16 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина 14, 

станица ЈГС-а испред Југоцентра, „Штампа систем” д.о.о. – 
киоск. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 17 – Блок 11Ц, Гоце Делчева 27/лок. 5, СУР 

„Шиш”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 18 – Блок 12, Булевар Михајла Пупина 10Е-

ниско приземње, „Goty” д.о.о..
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 19 – Блок 13, Булевар Михајла Пупина, код 

подземног пролаза и стајалишта ЈГС-а, „Штампа систем” 
д.о.о. – киоск.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 20 – Блок 19А, Булевар Арсенија Чарноје-

вића код стајалишта ЈГС-а, наспрам зграде Центра „Сава”, 
објекат бр.1, „Штампа систем” д.о.о. – коск.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 21 – Блок 20, Булевар Михаила Пупина, на 

стајалишту ЈГС-а ка бензинској пумпи „Дејтон” – плато, 
„Штампа систем” д.о.о. – киоск.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 22 – Блок 21, Булевар Зорана Ђинђића 12Ж, 

СТР „Пит Стоп”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 23 – Блок 21, Булевар Зорана Ђинђића 20, 

СТР „21”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.

ЛОКАЦИЈА 24 – Блок 21, Булевар Зорана Ђинђића 44, 
СТР „Гаги”. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 25 – Блок 21, Булевар Зорана Ђинђића 44, 

СУР „Остоја”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 26 – Блок 21, Булевар Михајла Пупина 13, 

СТР „Ricca”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 27 – Блок 21, Булевар Михајла Пупина 5, 

СТР „Камелот”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 28 – Блок 21, Булевар Михајла Пупина 93, 

Трговина на мало „Yellow Market”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 29 – Блок 22, Антифашистичке борбе 21, ТР 

„Дуцика”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 30 – Блок 22, Милентија Поповића 32А/3, 

УР „Макоко”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 31 – Блок 22, Милентија Поповића 32В, 

СТР „Жеми-ика”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 32 – Блок 22, Милентија Поповића 32В, 

СТР „Сова-ман”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 33 – Блок 23, Булевар Арсенија Чарнојевића 

43, „Pax Promet” продавница бр. 7.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 34 – Блок 23, Милутина Миланковића 34, 

СТР „Мерслин”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 35 – Блок 24, Булевар Арсенија Чарнојевића 

95, „Zata Comerc” д.о.о..
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 36 – Блок 25, Антифашистичке борбе 6/8, 

СТУР „Чеп комерц”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 37 – Блок 29, Булевар Арсенија Чарнојевића 

84, ТР „Viacom”,
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 38 – Блок 29, Шпанских бораца 24, ТР 

„Viacom”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 39 – Блок 29, Шпанских бораца 24, СТР 

„Сова-ман”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 40 – Блок 29, Булевар уметности 27-6, СТР 

„Данас” – киоск. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 41 – Блок 31, Булевар Михајла Пупина 167 

стајалиште ЈГС-а, „Штампа систем” д.о.о. – киоск. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 42 – Блок 33, Булевар Зорана Ђинђића 183, 
„Трафика на трен” – киоск.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 43 – Блок 33, Народних хероја 19, СТР 

„Стоп”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 44 – Блок 33, Народних хероја 23, СТР 

„Марти”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 45 – Блок 33. Булевар Зорана Ђинђића 

153А, СЗПР „Блок 33”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 46 – Блок 34, Студентска 2, „Веспак” д.о.о. 

продавница бр. 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 47 – Блок 35, Тошина бунар, код стајалишта 

ЈГС-а испред ТЦ „Раднички”, „Goty” д.о.о. – киоск 2
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 48 – Блок 37, Народних хероја 42/локал 4, 

„Timax” д.о.о.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 49 – Блок 37, Народних хероја 42/локал 7, 

„Timax” д.о.о.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 50 – Блок 38, Омладинских бригада 44, СТР 

„Голда”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 51 – Блок 44, Гандијева 148 – мала Пирами-

да, СЗПТУР „Кафе пекара Милош”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 52 – Блок 44, Гандијева 148А/локал 11, 

„Борје МС” д.о.о..
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 53 – Блок 44, Гандијева 148-а, „Графарт” 

д.о.о.- трафика бр. 13.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 54 – Блок 45, Нехруова 166, СТР „Пермат”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 55 – Блок 45, Јурија Гагарина 221, СЗПТУР 

„Кафе пекара Милош”.
Објекат 1 – расхладна витрина
ЛОКАЦИЈА 56 – Блок 45, Јурија Гагарина 221, СТР „К-

45” – киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина
ЛОКАЦИЈА 57 – Блок 45, Јурија Гагарина 221, СТР „Ме-

дена 2”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 58 – Блок 45, Јурија Гагарина 227/3, СТР 

„Стефан”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 59 – Блок 45, Јурија Гагарина 231, „Валваро-

са” д.о.о.-продавница бр. I.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 60 – Блок 45, Јурија Гагарина 231/локал 118, 

„Графарт” д.о.о.- трафика бр. 3.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 

ЛОКАЦИЈА 61 – Блок 45, Јурија Гагарина код зграде „Зе-
ленила” на стајалишту ЈГС-а, „Штампа систем” д.о.о. – киоск. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 62 – Блок 45, Јурија Гагарина код ТЦ „ЕЊУБ” 

на стајалишту ЈГС-а, „Штампа систем” д.о.о. – киоск. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 63 – Блок 49, Вајара Живојина Лукића 14, 

„Obrad Trade” д.о.о.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 64 – Блок 49, Данила Лекића Шпанца 25, 

„Штампа систем” д.о.о. – киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 65 – Блок 49, Партизанске авијације 21-а, 

СТР „Острог”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 66 – Блок 57, Војвођанска 46, „Goty” д.о.о. – 

киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 67 – Блок 57, Недељка Гвозденовића 4, СТР 

„ЛУНА”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 68 – Блок 57А, Војвођанска 70, СТР „Батос”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 69 – Блок 57А, Војвођанска 70, ТР „Иван”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 70 – Блок 59, Исмета Мујезиновића 23Б, 

СТР „Мињон”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 71 – Блок 59, Љубинке Бобић 26А, СТР 

„Трамизо Б-К”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 72 – Блок 59, Љубинке Бобић 26Б, СТР 

„Трамизо колор”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 73 – Блок 59, Љубинке Бобић 28, СТР „К-

Маркет”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 74 – Блок 63, Гандијева 106Б, Пекара „COAS”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 75 – Блок 63, Гандијева 130В, СТР „Т.М.Н.Т.”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 76 – Блок 70, Јурија Гагарина 111.СТР „М-М”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 77 – Блок 70, Јурија Гагарина 29/7, СТР 

„Олида”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 78 – Блок 70, Јурија Гагарина 29А/8, „Andrax 

NK” д.о.о. – продавница 42.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 79 – Блок 70, Јурија Гагарина 33, СУР „Time 

Out”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
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ЛОКАЦИЈА 80 – Блок 70, Јурија Гагарина 81, „Зорник” 
д.о.о – ресторан „Дванест липа”.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 81 – Блок 70, Јурија Гагарина 81/8, ЗТПУР 

„Винс”, Блок 45.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 82 – Блок 70, Јурија Гагарина 81-плато, 

„Штампа систем” д.о.о. – киоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 83 – Блок 70, Јурија Гагарина 89, СТР „Игма”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 84 – Блок 70А, Омладинских бригада 61, ТР 

„Бамбуси”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 85 – Блок 70А, Омладинских бригада 65А, 

СТР „Буена вида”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 86 – Блок 70А, Омладинских бригада 65В, 

„Графарт” д.о.о. – трафика бр. 7.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 87 – Блок 70А, Омладинских бригада 65В, 

„Тргоцентар” д.о.о. Маркет БГ.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 88 – Блок 70А, Омладинских бригада 83, 

СТР „Maine” д.о.о. – кииоск.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 89 – Ледине, Обреновачка 2А, „Goty” д.о.о. 

– киоск 1.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 90 – Ледине, Обреновачка 2А, „Goty” д.о.о. 

– киоск 2.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 – расхладна витрина.

Апарат за сладолед 
Апарат за сладолед је отворени покретни објекат, димензија 

100х80х160 cm, површине 0,80 m². Поставља га корисник не-
посредно као самостални објекат са припадајућом слободном 
површином од 1,0 m², користи током целе године у радном вре-
мену од 8 до 24 часа и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, 
испред зграде ТЦ „Нови Београд”.

Објекат 1 – апарат за сладолед.

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 самостал-
ни 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 – Блок 43, Улица пролетерске солидар-
ности, код улаза у Отворени тржни центар.

Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 14, парк дуж реке Дунав, од ушћа 

до границе са општином Земун.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 15, парк дуж реке Саве, од ушћа до 

моста „Братства и јединства”.
Објекат 1 – апарат за кокице.

ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, 
испред улаза у зграду ТЦ „Нови Београд”.

Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 25, Београдска арена.
Објекат 1 и 2 – апарат за кокице
ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 70, Савски кеј-шеталиште.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 7 – Блок 70, Савски кеј.
Објекат 1 и 2 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 8 – Блок 44, Улица Јурија Гагарина, код Роб-

не куће.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 9 – Блок 45, Савски кеј.
Објекат 1 и 2 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 10 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина код 

зграде бр. 87-89, између два објекта 
ТЦ „Енјуб”.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 11 – Похорска 2, код стајалишта ЈГС.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 12 – Блок 45 код стајалишта ЈГС (полазна 

станица).
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 13 – Ледине ул. Обреновачка, код стаја-

лишта ЈГС (полазна станица).
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 14 – Блок 62, парк преко пута Јурија Гагари-

на 136-150.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 15 – Блок 63, парк преко пута Гандијеве 140.
Објекат 1 – апарат за кокице.

Тезга – колица за продају освежавајућих напитака
Тезга-колица за продају освежавајућих напитака је отво-

рени лако покретни објекат, израђен од метала, димензија 
80х120х80 cm и површине 0,96 m², са припадајућом сло-
бодном површином од 1,0 m². Поставља га корисник као 
самостални објекат, користи током целе године у радном 
времену од 8 до 24 часа и уклања по истеку радног времена. 

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 14, парк дуж реке Дунав, од ушћа 
до границе са општином Земун.

Објекат 1-5 – тезга – колица за продају освежавајућих 
напитака.

ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 25, Београдска арена.
Објекат 1 – тезга – колица за продају освежавајућих на-

питака.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 70, Савски кеј.
Објекат 1 – тезга – колица за продају освежавајућих на-

питака.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 45, Савски кеј.
Објекат 1 – тезга – колица за продају освежавајућих на-

питака.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 62, парк преко пута Јурија Гагари-

на 136-150.
Објекат 1 – тезга – колица за продају освежавајућих на-

питака.
ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 63, парк преко пута Гандијеве 140.
Објекат 1 – тезга – колица за продају освежавајућих на-

питака.

Расклопива тезга – кофер за продају уметничких 
сувенира, бижутерије и ручног рада

Расклопива тезга-кофер за продају уметничких суве-
нира, бижутерије и ручног рада је отворени лако покретни 
објекат, израђен од дрвета или метала, димензија 150х120х75 
cm и површине 1,80 m². Поставља је корисник као самостал-
ни објекат, користи током целе године у радном времену од 
8 до 20 часа и уклања по истеку радног времена. 



Број 18 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 14. јун 2011.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 44, Улица Јурија Гагарина 155, код 
Робне куће.

Објекат 1 и 2 – расклопива тезга – кофер за продају 
уметничких сувенира, бижутерије и ручног рада.

ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, 
испред зграде ТЦ „Нови Београд”.

Објекат 1 и 2 – расклопива тезга-кофер за продају умет-
ничких сувенира, бижутерије и ручног рада.

ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 14, парк дуж реке Дунав, од ушћа 
до границе са општином Земун.

Објекат 1 – расклопива тезга-кофер за продају уметнич-
ких сувенира, бижутерије и ручног рада.

ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 70, Савски кеј-шеталиште.
Објекат 1 – расклопива тезга-кофер за продају уметнич-

ких сувенира, бижутерије и ручног рада.

Сталак за продају балона
Сталак за продају балона је отворени лако покретни 

објекат, израђен од метала, димензиј 60х60 cm, висине 130 
cm и површине 0,36 m². Поставља га корисник непосредно 
као самостални објекат на припадајућој површини 1,2х1,6 
m, користи током целе године у радном времену од 8 до 24 
часа и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 64, Улица Гандијева, плато испред 
ИММО центра.

Објекат 1 – Сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 44, Јурија Гагарина 153А, плато код 

ТЦ Пирамида према робној кући.
Објекат 1 – Сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 45, Савски кеј шеталиште код Те-

атра на Сави.
Објекат 1 – Сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 62, парк преко пута Јурија Гагари-

на 136-150.
Објекат 1 – Сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 63, парк преко пута Гандијеве 140.
Објекат 1 – Сталак за продају балона.
ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 14, парк дуж реке Дунав, од ушћа 

до границе са општином Земун.
Објекат 1 – Сталак за продају балона.

Ротациони сталак за продају штампе
Ротациони сталак за продају штампе је отворени лако 

покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, виси-
не 180 cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник непо-
средно 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 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, 
десно од улазних степеница за пијацу.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, 

испред зграде ТЦ „Нови Београд”.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 44, Улица Јурија Гагарина, код згра-

де бр. 155, Робна кућа „Београд”, наспрам три апотеке.
Објекат 1 и 2 – ротациони сталак за продају штампе.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 2, Булевар Михајла Пупина, на-

спрам улице Алексиначких Рудара.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 33, Улица Омладинских бригада, 

код бр. 20-22, у близини стајалишта ЈГС.
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе.
ЛОКАЦИЈА 6 – Блок 21, Булевар Зорана Ђинђића 44, 

ЦМЗ
Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе. 

Тезга за продају књига
Ротациони сталак за продају књига је отворени лако 

покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, виси-
не 155 cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник непо-
средно 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 – Блок 11 ц, Булевар Михајла Пупина, 
испред зграде ТЦ „Нови Београд”.

Објекат 1 – тезга за продају књига.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 11 ц, Булевар Михајла Пупина, код 

зграде биоскопа „Југославија”.
Објекат 1 – тезга за продају књига.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 44, Улица Јурија Гагарина, код згра-

де бр. 155, Робна кућа „Београд”, наспрам три апотеке.
Објекат 1 – тезга за продају књига.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 1, Париске комуне 13, испред 

„Фонтане”
Објекат 1 – тезга за продају књига.

Ротациони сталак за продају наочара
Ротациони сталак за продају наочара слика је отворени 

лако покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, 
висине 150 cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник не-
посредно 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 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, код 
зграде биоскопа „Југославија”.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају наочара.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 11Ц, Булевар Михајла Пупина, код 

зграде ТЦ „Нови Београд”, поред улазних степеница према 
ресторану „Војводина”.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају наочара.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 44, Јурија Гагарина 153, ТЦ „Пира-

мида”
Објекат 1 – ротациони сталак за продају наочара.

Тезге за продају робе на мало
Тезга за продају робе на мало је отворени лако покретни 

објекат, израђен од метала, димензија 140х140 cm, висине 220 
cm и површине 1,96 m². Поставља је корисник непосредно 
као самостални објекат, користи током целе године у радном 
времену од 8 до 20 часова и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 21, Булевар Зорана Ђинђића 44, 
ЦМЗ. (Испред самоуслуге „МАКСИ”)

Објекат 1 до 8 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 23, Милутина Миланковића 34, ЦМЗ.
Објекат 1 до 6 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 3 – Блок 29, Булевар уметности код бр. 27, 

ЦМЗ.
Објекат 1 до 3 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 4 – Блок 37, Улица народних хероја код бр. 

42, испред ЦМЗ.
Објекат 1 до 6 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 5 – Блок 61, Улица др Ивана Рибара код бр. 91. 
Објекат 1 до 9 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 6 – насеље Ледине, Улица обреновачка ББ.
Објекат 1 до 3 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 7 – Блок 70, Улица Јурија Гагарина 81, пе-

шачка површина
Објекат 1 до 13 – тезге за продају робе на мало.
ЛОКАЦИЈА 8 – Блок 45, Улица Јурија Гагарина 221, пе-

шачка површина
Објекат 1 до 13 – тезге за продају робе на мало.
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Тезге за продају цвећа
Тезга за продају робе на мало је отворени лако покретни 

објекат, израђен од дрвета, димензија 200х100 cm, висине 
120 cm и површине 2,00 m². Поставља је корисник непо-
средно као самостални објекат, користи током целе године 
у радном времену од 8 до 20 часова и уклања по истеку рад-
ног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Блок 55А, Бежанијско гробље
Објекат 1 до 8 – тезге за продају цвећа.
ЛОКАЦИЈА 2 – Блок 11Ц Булевар Михајла Пупина, 

испред улаза у зграду ТЦ „Нови Београд”.
Објекат 1 до 2 – тезге за продају цвећа.

Специјализована возила за шалтерску продају робе
Специјализовано возило за шалтерску продају робе је 

возило стандарних димензија, површине до 6,0 m². Користи 
током целе године и у току радног времена мења место пар-
кирања – продаје.

ЛОКАЦИЈА 1 – Траса: Ушће – Београдска арена – Хала 
спортова 

Објекат 1 до 2 – специјализовано возило за шалтерску 
продају робе.

ЛОКАЦИЈА 2 – Траса: окретница блок 45 – окретница 
блок 44 – окретница блок 70.

Објекат 1 и 2 – специјализовано возило за шалтерску 
продају робе

Овим планом утврђено је постављање укупно 354 
покретна привремена објекта, и то: 

– Конзерватори за сладолед (самостални) – 66,
– Конзерватори за сладолед (уз малопродајне објекте) – 77, 
– Расхладне витрине (уз малопродајне објекте) – 81, 
– Апарати за сладолед – 1
– Апарати за кокице – 18, 
– Тезге-колица за продају освежавајућих напитака – 10,
– Расклопиве тезге-кофери за продају уметничких суве-

нира, бижутерије и ручног рада – 6
– Сталци за продају балона – 6, 
– Ротациони сталак за продају штампе – 7, 
– Тезге за продају књига – 4,
– Ротационих сталака за продају наочара – 3
– Тезге зе продају робе на мало – 61,
– Тезге за продају цвећа – 10, 
– Специјализована возила за шалтерску продају – 4.
Ближе дефинисање места постављања објеката и трасе 

кретања специјализованих возила и осталих услова по лока-
цијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења плана. 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план сходно чл. 13. и 14. Одлуке о постављању 

тезги и других покретних привремених објеката („Службе-
ни лист града Београда”, бр.31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 
24/10 и 10/11) спроводи градска општина Нови Београд.

Одобрење за постављање покретног објекта, односно 
коришћење места утврђеног овим Планом, издаје организа-
циона јединица градске општине Нови Београд надлежна за 
комуналне послове, и оно садржи ситуациону разраду мес-
та постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта техничким 
описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, реклам-
ни проспект), на који је дата сагласност од стране Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријата 
за саобраћај, код простора од културно-историјског значаја, 
који су проглашени за културно добро, сагласност Завода 
за заштиту споменика културе града Београда, а у коридору 
саобраћајница републичког нивоа, сагласност Министар-
ства за инфраструктуру и енергетику.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА 

1:5.000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две 
године.

Скупштина града Београда
Број 353-431/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. 
јуна 2011. године, на основу члана 14. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешавају се дужности у Градској изборној комиси-
ји, и то: 

– Весна Стојковић, члан,
– Нада Вуковић, заменик члана,
– Душан Илић, заменик члана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 118-272/11-С, 13. јуна 2011. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именују се у Градску изборну комисију, и то:
за члана
– Вања Марић, на предлог Српске радикалне странке,
за заменика члана
– Иван Костадиновић, на предлог Српске радикалне 

странке,
за члана
– Ненад Ристић, на предлог Српске радикалне странке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-271/11-С, 13. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10) и члана 
31. Статута града Београда („Службени лист града Београ-
да”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА И ДВА ЗАМЕНИКА ЧЛАНА 

ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именују се у Градску изборну комисију, и то:
за члана
– Михаило Ковачевић, на предлог Српске радикалне 

странке,
за заменика члана
– Војислав Балугџић, на предлог Српске радикалне 

странке,
за заменика члана
– Драгољуб Николић, на предлог Српске радикалне 

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

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-273/11-С, 13. јуна 2011. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. јуна 
2011. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 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 МИЛАНА МЛАДЕНОВИЋА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

1. Простору испред Дома омладине Београда (Улица Де-
чанска 22), додељује се назив Плато Милана Младеновића.

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

Скупштина града Београда
Број 015-436/11-С, 14. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 14. јуна 
2011. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 3. Одлуке 
о утврђивању назива улица и тргова на територији града Бе-
ограда („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 ДРАГАНА МАНЦЕА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

1. Улици која почиње од Булевара кнеза Александра Ка-
рађорђевића, прва улица лево према стадиону ФК „Парти-
зан“, додељује се назив Улица Драгана Манцеа.

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

Скупштина града Београда
Број 015-437/11-С, 14. јуна 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 13. јуна 
2011. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
10. Одлуке о сталној манифестацији у области спорта од 
значаја за град Београд („Службени лист града Београда”, 
бр. 24/03, 30/03 и 2/04), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА 
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СТАЛНЕ МА-
НИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАД БЕОГРАД – МАРАТОН

1. У Решењу о именовању Извршног одбора сталне ма-
нифестације у области спорта од значаја за град Београд – 
Маратон, које је донела Скупштина града Београда 11. ап-
рила 2011. године под бројем 112-68/11-С, у ставу 1, уместо 
Дејана Протића и Љубише Мајсторовића, за чланове Из-
вршног одбора именују се: 

– Данка Нововић, директор Службе за информисање и
– Сања Вуксановић-Жугић, начелник Управе за ванред-

не ситуације града Београда, МУП Републике Србије
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина града Београда

Број 112-423/11-С, 13. јуна 2011. године
Председник

Александар Антић, с. р.

Градоначелник града Београда, 13. јуна 2011. године, на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„ГРАДСКO СТАМБЕНО” НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ 
НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ (РЕДОВНО 

ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ)

1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Градско стамбено” 
на Одлуку број 840/3 о висини накнаде за одржавања хигијене 
(редовно чишћење и прање), заједничких делова стамбених 
објеката, коју је донео Управни одбор 4. априла 2011. године.

2. Ово решење и Одлуку из става I решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”, а ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-2357/11-Г, 13. јуна 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), и члана 32. 
став 1.тачка 4 Статута Јавног предузећа „Градско стамбено” 
(„Службени лист града Београда”, број 15 од 4. јула 2005. го-
дине и број 35 од 17. септембра 2008. год.), Управни одбор 
Јавног предузећа „Градско стамбено”, на својој седници одр-
жаној дана 4. априла 2011. годинe, донео је следећу:

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 

(РЕДОВНО ЧИШЋЕЊЕ И ПРАЊЕ)

I. Утврђује се накнада за послове одржавања хигијене 
(редовно чишћење и прање) заједничких делова стамбених 
зграда у износу од 140,92 без ПДВ-а  односно  166,28 динара 
са ПДВ-ом, по стану, месечно. 

II. Одлуку о висини накнаде за послове одржавања хи-
гијене (редовно чишћење и прање) доставити оснивачу на 
сагласност.

III. Даном ступања на снагу Одлуке о висини накнаде за 
одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) престаје 
да важи Одлука о висини накнаде за одржавање хигијене 
објављена у „Службеном листу града Београда” бр.11 од 4. 
маја 2010. године.

IV. Одлуку о висини накнаде за послове одржавања хи-
гијене (редовно чишћење и прање) објавити у „Службеном 
листу града Београда”, а ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања.

Управни одбор ЈП „Градско стамбено”
Број 840/3, 4. априла 2011. године

Председник 
Дејан Живковић, с .р.

Градоначелник града Београда, 13. јуна 2011. године, на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ВИСИНИ 
НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЈП 

„ГРАДСКO СТАМБЕНО”

1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Градско стамбе-
но” на Одлуку број 840/2 о висини накнаде за одржавање 
стамбених зграда, коју је донео Управни одбор ЈП „Градско 
стамбено”, на седници одржаној 4. априла 2011. године.

2. Ово решење и Одлуку из става I решења објавити у 
„Службеном листу града Београда”, а ступа на снагу наред-
ног дана од дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-2358/11-Г, 13. јуна 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр.25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), и члана 32. 
став 1. тачка 4. Статута Јавног предузећа „Градско стамбе-
но” („Службени лист града Београда” број 15 од 4. јула 2005. 
године и број 35 од 17. септембра 2008. године), Управни 
одбор Јавног предузећа „Градско стамбено”, на седници 
одржаној дана 4. априла 2011. годинe, донео је следећу:

ОДЛУКУ
 О ВИСИНИ НАКНАДЕ  ЗА ОДРЖАВАЊЕ СТАМБЕ-

НИХ ЗГРАДА ЈП „ГРАДСКО СТАМБЕНО”

I. Висина накнаде за одржавање стамбених зграда износи:
Без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом

1. Одржавање зграде са лифтом 7,3424 динара /m² стана 8,664 динара /m² стана 
2. Одржавање зграде без лифта 4,7652 динара /m² стана 5,6229 динара /m² стана 

II. Одлуку о висини накнаде за одржавање стамбених 
зграда ЈП „Градско стамбено” Београд доставити Оснивачу 
на сагласност.

III. Даном ступања на снагу Одлуке о висини накнаде  за 
одржавање стамбених зграда престаје да важи Одлука о ви-
сини накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП „Градско 
стамбено” објављена у „Службеном листу града Београда” 
бр. 11 од 4. маја 2010. године.

IV. Одлуку о висини накнаде за одржавање стамбених 
зграда ЈП „Градско стамбено” објавити у „Службеном листу 
града  Београда”, a ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.

Управни одбор ЈП „Градско стамбено”
Број 840/2, 4. априла 2011. године

Председник 
Дејан Живковић, с .р.

Градоначелник града Београда, 13. јуна 2011. године, на 
основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” НА ОДЛУКУ О 

ЦЕНИ УСЛУГА ИЗНОШЕЊА СМЕЋА

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу 
„Градска чистоћа” на Одлуку о цени услуга изношења смећа 
број 4269/2, коју је донео Управни одбор, на седници одржа-
ној 8. априла 2011. године.

2. Ово решење и Одлуку објавити у „Службеном листу 
града Београда”, а Одлука се примењује наредног дана од 
дана објављивања.

Градоначелник града Београда
Број 38-2359/11-Г, 13. јуна 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.
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На основу члана 27. Закон о јавним предузећима и оба-
вљању делатности од општег интереса („Службени гласник 
РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05), члана 23. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 16/97 и 
42/98) и члана 28. Статута ЈКП „Градска чистоћа”, Управни од-
бор је на својој 27. редовној седници одржаној 8. априла 2011. 
године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се цена изношења смећа:
Врсте корисника услуге Ј.м. Цена без 

ПДВ-a
ПДВ 8% Цена са 

ПДВ- oм
а) за домаћинства m² 4,13 0,33 4,46
б) за остале кориснике m² 11,20 0,90 12,10
в) самосталне делатности плаћају паушално 
изношење смећа према површини пословног 
простора и то до 30 m²

I група: видеотеке, златаре, часовничари, ад-
вокатске канцеларије, галерије и атељеи, хе-
мијско чишћење, оптичари и сл.

798,23 63,86 862,09

II група: агенције, трговина непрехрамбеном 
робом, пржионице и продавнице кафе, апоте-
ке, подруми пића, приватни вртићи, приватне 
школе, фотографи, фото-копирнице и сл. 

1.037,70 83,02 1.120,72

III група: забавне игре, спортске кладионице, 
теретане и слично.

1.268,31 101,46 1.369,77

IV група: трговина прехрамбеном робом, 
угоститељско ресторанске услуге, пицерије, 
ћевабџинице, приватне ординације, козме-
тички салони, сервиси за возила и др. серви-
си, столарске, браварске, лимарске и др. за-
натске услуге, пекаре, бурекџинице, обућари, 
ТВ сервиси, фризери,  ташнери, посластича-
рнице, рибарнице, и сл.

1.498,91 119,91 1.618,82

Врсте корисника услуге Ј.м. Цена без 
ПДВ-a

ПДВ 8% Цена са 
ПДВ- oм

г) преко 30 м2 плаћају паушални износ 
утврђен под тачком в) 
и додатно за површину изнад 30 m² 

m² 17,24 1,38 18,62

д) цене за пијаце – тржнице m² 17,24 1,38 18,62

2. Ова одлука ступа на снагу по добијању сагласности 
оснивача, а примењује се наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

3. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка Управног одбора број 6690 од 15. јуна 2010. године.

Управни одбор ЈКП „Градска чистоћа”
Број 4269/2, 8. априла 2011. године

Председник 
Ален Бојиновић, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У МАЈУ 2011. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да раст потрошачких цена у мају 2011. године из-
носи 0,5% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053-03/11-XVII-01, 14. јуна 2011. године
Директор

Слободан Карановић, с. р.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. 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

САДРЖАЈ
Страна

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о мери-
лима за утврђивање накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређи-
вању и одржавању гробља и сахрањивању  – – – – –  3

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја на углу улица Кумодрашке и Душана Јовано-
вића, градска општина Вождовац – – – – – – – – – –  4

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
привредне зоне уз пут Београд–Панчево, градска 
општина Палилула  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације дела при-
вредне зоне уз Батајнички пут, градска општина Земун  6

Одлука о задужењу града Београда за финанси-
рање капиталних инвестиционих расхода  – – – – –  7

План постављања тезги и других покретних 
привремених објеката на јавним површинама у Бе-
ограду – подручје градске општине Нови Београд–  7

Решење о разрешењу члана и два заменика чла-
на Градске изборне комисије– – – – – – – – – – – – –  13

Страна
Решење о именовању два члана и заменика чла-

на Градске изборне комисије– – – – – – – – – – – – –  13
Решење о именовању члана и два заменика чла-

на Градске изборне комисије– – – – – – – – – – – – –  14
Решење о додели назива Плато Милана Младе-

новића на територији градске општине Стари град   14
Решење о додели назива Улица Драгана Манцеа 

на територији градске општине Савски венац – – –  14
Решење о измени Решења Скупштине града Бео-

града о именовању Извршног одбора Сталне мани-
фестације у области спорта од значаја за град Бео-
град – Маратон  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о давању сагласности Јавном предузећу 
„Градско стамбено” на Одлуку о висини накнаде за 
одржавање хигијене (редовно чишћење и прање) са 
Одлуком – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о давању сагласности на Одлуку о ви-
сини накнаде за одржавање стамбених зграда ЈП 
„Градско стамбено” са Одлуком – – – – – – – – – – –  15

Решење о давању сагласности Јавном комунал-
ном предузећу „Градска чистоћа” на Одлуку о цени 
услуга изношења смећа са Одлуком– – – – – – – – –  15

Показатељ раста потрошачких цена у мају 2011. 
године  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16
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