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Пета национална конференција о прекограничној сарадњи 

Петак, 21. октобар  2016. године у 11.00 часова 
Центар Сава, Улица Милентија Поповића 9, Београд 

Свечани улаз, сала „Амфитеатар“ 
 

ПРАКТИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
Место одржавања 
Центар Сава, Улица Милентија Поповића 9, Београд 
Свечани улаз, сала „Амфитеатар“ 
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Мапа Центра Сава 
 
Како стићи до Центра Сава 
 

Превоз од аеродрома Никола Тесла Београд 

 

 Такси превоз 
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За коришћење такси превоза од Аеродрома Никола Тесла до било које дестинације на 

подручју града Београда, а и даље, обратите се градској служби ТАКСИ ИНФО, која се 

налази у холу за подизање пртљага. 

 

Обавезно, на инфо пулту, преузмите такси потврду која садржи назив жељене дестинације 

и за њу одговарајућу цену превоза. 

 

Такође, можете позвати неке од наведених такси служби на следеће бројеве телефона: 

 

Ало такси +381 11  3564-555 

Алфа М такси +381 9807 

Беотакси +381 970 

Београдски такси возачи +381 9801 

Београдски пословни такси +381 9801 

Евро голд такси +381 329-1818 

Жути такси +381 9802 

Лукс такси +381 11 303-3123 

Максис такси +381 9804 

Пинк такси +381 9803 

 

Уобичајена цена старта је 170 динара (1,3 евра), док је просечна цена по пређеном 

километру у првој тарифи (до 22:00 часа) 65 динара (0,5 евра). 

 

 Градски превоз од аеродрома Никола Тесла Београд до Центра Сава  

 

Аутобуска линија 72 стаје на стајалишту „Шест каплара“ у улици Булевар Михајла 

Пупина. 
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Градски превоз: 

 

Стајалиште „Сава Центар“ у улици Милентија Поповића за трамвајске линије 7, 9, 11, 13, 

аутобуску линију 95 и линије мини буса е1 и е6 из правца центра града. 

 

 
 

Стајалиште „Сава Центар“ у улици Булевар Арсенија Чарнојевића за аутобуске линије 17, 

18, 88 и 601 из правца Новог Београда. 
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Пластифицирана картица (Бус плус) која може да се допуњује више пута са појединачним 

вожњама се купује на трафици и кошта 250 рсд (2, евра) и свака вожња која се доплати на 

картици кошта 89 рсд (0,6 евра) очитава се на апарату у градском превозу и траје 90 

минута од тренутка када се очита у превозу.  

 

За путнике који не набаве карте у претпродаји, односно пре почетка путовања, систем 

омогућава продају карата код возача. Продаја карата обавља се преко командне табле 

возача, 150 рсд (1,2 евра) је карта која се купује у возилу. 

 

Временска карта која траје 1 дан кошта 250 рсд (2 евра), 3 дана кошта 700 рсд (5,5 евра) и 

карта која траје 5 дана кошта 1000 рсд (9 евра) купује се на киоску и важи од тренутка 

куповине за неограничен број вожњи у периоду од 04:00 до 00:00 часова. 

 

 

 

Смештај: 

 

Информације о препорученим хотелима у близини Центра Сава: 

 

Хотел Краун Плаза, Владимира Поповића 10 

 https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation 

 

https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
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Хотел Хајат Риџенси Београд, Милентија Поповића 5 

http://hyattregencybeograd.rs/?src=pfxeame_sem_google_belgr_rooms_rs_sel_gen_bmm_Googl

e_BELGR_Rooms_RS_SEL_Gen+Hotel_BMM_%2Bbeograd%20%2Bhoteli&mckv=sSmK5aL

bc-dc_pcrid_57592248593_mtid_5297kx13790 

 

Хотел Ин, Булевар Арсенија Чарнојевића 56 

http://www.inhotel-belgrade.rs/rs 

 

Хотел Фалкенштајнер Београд, Булевар Михајла Пупина 10k 

https://www.falkensteiner.com/en/hotel/belgrad?GACX=1 

  

Холидеј Ин, Шпанских бораца 74 

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/belgrade/begbg/hoteldetail 

 

 

 

 

 

 
 

http://hyattregencybeograd.rs/?src=pfxeame_sem_google_belgr_rooms_rs_sel_gen_bmm_Google_BELGR_Rooms_RS_SEL_Gen+Hotel_BMM_%2Bbeograd%20%2Bhoteli&mckv=sSmK5aLbc-dc_pcrid_57592248593_mtid_5297kx13790
http://hyattregencybeograd.rs/?src=pfxeame_sem_google_belgr_rooms_rs_sel_gen_bmm_Google_BELGR_Rooms_RS_SEL_Gen+Hotel_BMM_%2Bbeograd%20%2Bhoteli&mckv=sSmK5aLbc-dc_pcrid_57592248593_mtid_5297kx13790
http://hyattregencybeograd.rs/?src=pfxeame_sem_google_belgr_rooms_rs_sel_gen_bmm_Google_BELGR_Rooms_RS_SEL_Gen+Hotel_BMM_%2Bbeograd%20%2Bhoteli&mckv=sSmK5aLbc-dc_pcrid_57592248593_mtid_5297kx13790
http://www.inhotel-belgrade.rs/rs
https://www.falkensteiner.com/en/hotel/belgrad?GACX=1
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/belgrade/begbg/hoteldetail

