
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. децембра 2011. године, на основу члана 43. Закона о буџетском сис-
тему („Службени гласник РС”, бр. 54/09 и 73/10), члана 12. став 1. тачка 2) Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07), члана 31. став 1. тачка 2) Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10 ), донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Београда за 2012. годину ( у даљем тексту: буџет), састоје се од:
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Приходи и примања који представљају буџетска средства утврђени су у следећим износима у рачуну прихода и при-
мања, расхода и издатака:

Расходи и издаци буџета, по појединачној намени, утврђују се у следећим износима: 
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Примања и издаци утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Члан 2.
Буџет града Београда за 2012. годину састоји се од:
1. укупних прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 87.938.386.193 динара,
2. укупних расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од 96.898.111.677 динара и
3. буџетског дефицита у износу од 8.959.725.484 динара.

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 8.959.725.484 динара, за фи-

нансирање отплате дуга у износу од 2.916.196.344 и за набавку финансијске имовине у износу од 1.000 динара, обезбедиће 
се из прoцeњеног суфицита из 2011. године у износу од 141.003.637 динара, примања по основу продаје финансијске имо-
вине (средства од приватизације предузећа) у износу од 85.000.000 динара, примања од домаћих задуживања у износу од 
682.919.191 динара и примања од иностраних задуживања у износу од 10.967.000.000 динара. 
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Члан 4.
Град Београд планира да у 2012. години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 682.919.191 динара за 

реализацију следећих пројеката:

Град Београд планира да у 2012. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 10.967.000.000 дина-
ра (99.700.000 EUR) за следећe пројекте:
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Члан 5.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта усмерава се за реализацију:
– програма заједничке комуналне потрошње,
– програма израде урбанистичке документације и 

праћења спровођења урбанистичких планова и пројеката,
– програма изградње и одржавања улица и локалних не-

категорисаних путева,
– осталих програма уређења града Београда и
– других програма за изградњу и одржавање објеката 

комуналне инфраструктуре.

Члан 6.
Приходи од накнаде за уређивање грађевинског 

земљишта и закупа грађевинског земљишта усмеравају се за 
финансирање Програма уређивања грађевинског земљишта 
и изградњу капиталних објеката града Београда.

Члан 7.
Приходи од накнаде за путеве предвиђени законом и 

Одлуком о улицама, локалним и некатегорисаним путеви-
ма, усмеравају се за реализацију програма из области путне 
привреде.

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје, 
користиће се у складу са Законом o безбедности саобраћаја 
на путевима.

Члан 8.
Приходи од накнада за загађивање животне средине и 

од посебне накнаде за заштиту и унапређење животне сре-
дине користиће се наменски за заштиту и унапређење жи-
вотне средине према Програму града и градских општина, а 
који се доносе у складу са Законом о заштити животне сре-
дине.

Приходи од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта користиће се у складу са Законом о шумама.

Члан 9.
Приход од накнаде за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта и средства остварена од давања 
у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривред-
ног објекта у државној својини усмеравају се за реализацију 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта. 

Члан 10.
Приход од боравишне таксе, усмерава се за потребе у 

туризму и туристичку промоцију и пропаганду.

Члан 11. 
Примања по основу продаје финансијске имовине (при-

ватизациони приходи) у износу од 85.000.000 динара ко-
ристиће се за капитална улагања у саобраћајну инфаструк-
туру у оквиру Секретаријата за саобраћај. 

Члан 12. 
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 400.000.000 динара.
Средстава текуће буџетске резерве опредељена су у оби-

му од 0, 55% укупних прихода буџета.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу 

од 20.000.000 динара. 
Средстава сталне буџетске резерве опредељена су уоби-

му од 0,03% укупних прихода буџета.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резер-

ве одлучује градоначелник града Београда на предлог Се-
кретаријата за финансије.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 13. 
Укупна средства буџета утврђена су у износу од 

99.814.309.021 динара, а обухватају средства на подрачуну 
извршења буџета и средства на подрачунима за посебне на-
мене који се воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора 
града Београда.

Укупна средства из става 1. овог члана формирана су 
приходима и примањима из следећих извора:

– приходи из буџета у износу од 72.737.185.000 динара – 
извор финансирања 01;

– сопствени приходи буџетских корисника у износу од 
13.017.364.301 динара – извор финансирања 04;

– донације од међународних организација у износу од 
116.600.000 динара – извор финансирања 06;

– донације од осталих нивоа власти у износу од 
940.000.000 динара – извор финансирања 07;

– донације од невладиних организација и појединаца у 
износу од 78.800.000 динара – извор финансирања 08;

– примања од продаје нефинансијске имовине у износу 
од 1.048.436.892 динара – извор финансирања 09;

– примања од домаћих задуживања у износу од 
682.919.191 динара – извор финансирања 10;

– примања од иностраних задуживања у износу од 
10.967.000.000 динара – извор финансирања 11; 

– примања од отплате датих кредита и продаје финан-
сијске имовине у износу од 85.000.000 динара – извор фи-
нансирања 12; 

– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у из-
носу од 106.003.637 динара – извор финансирања 13 и

– неутрошена средства донација из претходних година у 
износу од 35.000.000 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 14. 
Носилац раздела из члана 13. ове одлуке је директни 

буџетски корисник средстава буџета града Београда.

III. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 15. 
Приходи и примања буџета прикупљају се и наплаћују 

у складу са законом и другим прописима независно од из-
носа утврђених овом одлуком за поједине врсте прихода и 
примања.

Члан 16. 
Наредбодавац за извршење буџета је градоначелник гра-

да Београда и одговоран је за извршење ове одлуке.
Градоначелник је одговоран за спровођење фискалне 

политике и управљање јавном имовином, приходима и при-
мањима и расходима и издацима на начин који је у складу 
са Законом о буџетском систему.

Члан 17. 
Градоначелник града Београда може донети одлуку о 

промени износа апропријација у складу са чланом 61. Зако-
на о буџетском систему. 

Директни корисник буџетских средстава уз одобрење 
Секретаријата за финансије Градске управе, може извршити 
преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног 
расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход 
чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација односи се на апроприја-
ције из прихода из буџета, док се из осталих извора могу 
мењати без ограничења.

Ако у току године дође до промене околности која не уг-
рожава утврђене приоритете унутар буџета, градоначелник 
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће 
искористити пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за 
намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања средстава из става 4. овог 
члана не може бити већи од износа разлике између буџетом 
одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђе-
ног законом. 

Члан 18. 
У случају да се буџету града Београда из другог буџета 

(републике или друге локалне самоуправе) определе ак-
том наменска трансферна средства укључујући и наменска 
трансферна средства за надокнаду штета услед елементар-
них непогода, као и у случају уговарања донације чији изно-
си нису могли бити познати у поступку доношења ове од-
луке, Секретаријат за финансије на основу тог акта отвара 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том 
основу. 

Члан 19. 
Секретаријат за финансије Градске управе града Београ-

да обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње, односно у року од 15 дана по истеку 
шестомесечног и деветомесечног периода, информише гра-
доначелника града Београда.

У року од 15 дана по доношењу извештаја из става 1. 
овог члана градоначелник града Београда усваја и доставља 
извештај Скупштини града. 

Члан 20. 
Средства текуће буџетске резерве у износу од 

400.000.000, користиће се на основу решења о употреби 
средстава текуће буџетске резерве која доноси градоначел-
ник града Београда, на предлог Секретаријата за финансије 
Градске управе града Београда. 

Средства текуће буџетске резерве користе се за непла-
ниране сврхе за које апропријације нису извршене или за 
сврхе за које се у току године покаже да планиране апро-
пријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом 
основу представљају повећање апропријације дирекних ко-
рисника за одређене намене и исказују се на конту за чију 
намену су средства усмерена. 

Средства сталне буџетске резерве у износу од 20.000.000 
динара, користиће се за финансирање расхода града Бео-
града у отклањању последица ванредних околности, као 
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, клизишта, снежни 
наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка ката-
строфа и друге елементарне непогоде, односно других ван-
редних догађаја који могу да угрозе живот и здравље људи 
или проузрокују штету већих размера. Решења о употреби 
средстава сталне буџетске резерве доноси градоначелник 
града Београда, на предлог Секретаријата за финансије 
Градске управе града Београда.

Члан 21. 
Новчана средства буџета града Београда и директних и 

индиректних корисника средстава буџета воде се и депо-
нују на Консолидованом рачуну трезора.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна тре-
зора града Београда, која преостану по извршењу обавеза 
буџета града Београда, осим прихода за које је у посебном 
закону, односно пропису града Београда утврђена намена 
која ограничава употребу тих средстава, могу се инвестира-
ти на домаћем финансијском тржишту новца.

Слободна новчана средства Консолидованог рачуна 
трезора града Београда могу се користити за превремено 
враћање кредита у циљу смањења обавеза града Београда, 
депоновање средстава код Народне банке Србије или код 
пословних банака које имају одговарајући бонитет, уз пола-
гање одговарајућих квалитетних инструмената обезбеђења, 
односно могу се инвестирати у хартије од вредности репу-
блике, у хартије од вредности Народне банке Србије, оста-
лим нивоима власти или банкама које дају као залогу одго-
варајуће обезбеђење. 

Трезор врши превремено враћање дуга, депоновање 
и инвестирање средстава из става 3. овог члана на основу 
појединачне одлуке градоначелника града Београда о депо-
новању, односно инвестирању у складу са законом. 

Члан 22. 
Распоред и коришћење средстава утврђених у члану 13. 

ове одлуке вршиће се на основу годишњег финансијског 
плана директног корисника буџета који доноси руководи-
лац тог буџетског корисника, у року од 15 дана од дана сту-
пања на снагу ове одлуке.

Директни буџетски корисници, који су одговорни за 
индиректне кориснике буџетских средстава, су обавезни 
да врше расподелу средстава индиректним корисницима 
буџетских средстава у оквиру својих одобрених апроприја-
ција у складу са Законом о буџетском систему.

Годишњим финансијским планом из става 1. овог чла-
на средства буџета и приходи које својом делатношћу 
остварују буџетски корисници, распоређују се по бли-
жим наменама, у складу са економском и функционалном 
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класификацијом и по изворима финансирања. На фи-
нансијски план из става 1. овог члана сагласност даје гра-
доначелник града Београда по претходно прибављеном 
мишљењу Секретаријата за финансије Градске управе града 
Београда.

Руководиоци организационих јединица Градске управе 
директних корисника буџета носилаца раздела из ове одлу-
ке у оквиру којих су исказани расходи који се финансирају 
преко подрачуна за посебне намене, а који су у саставу Кон-
солидованог рачуна трезора града Београда, донеће посебне 
финансијске планове прихода и расхода који се финанси-
рају преко тих подрачуна. 

Финансијским планом из става 3. овог члана обухватиће 
се средства пренетих неутрошених средстава на подрачу-
нима (салдо на дан 31. децембра 2011. године), планирани 
приходи за 2012. годину као и распоред укупних средстава 
по наменама, исказани према функционалној и економској 
класификацији.

Финансијски план директног корисника мења се исто-
времено са променом апропријација утврђених чланом 13. 
ове одлуке у складу са законом. 

Измене финансијског плана у оквиру апропријација 
утврђених чланом 13. ове одлуке могу се вршити највише 
једанпут месечно.

Члан 23.
Градоначелник може прописати услове, критеријуме 

и начин коришћења средстава од прихода које корисници 
буџетских средстава остваре својом активношћу, односно 
продајом робе и вршењем услуга.

Градоначелник, на предлог Секретаријата за финансије, 
може одлучити да део јавних средстава из става 1. овог чла-
на, остварених у текућој години, односно неутрошених из 
ранијих година, представља општи приход буџета у текућој 
години.

Члан 24.
Распоред и коришћење средстава у 2012. години вршиће 

се по посебном акту (програм, решење, закључак) који 
доноси градоначелник на предлог директног корисника 
буџетских средстава за извршене апропријације према на-
менама у оквиру следећих раздела:

– Раздео 04 – Секретаријат за финансије
функција 090 – Социјална заштита некласификована на 

другом месту, економска класификација 451 – субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у 
износу од 150.000.000 динара;

функција 160 – Опште јавне услуге које нису класифи-
коване на другом месту, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти у износу од 30.000.000 
динара, економска класификација 464 – дотације орга-
низацијама обавезног социјалног осигурања у износу од 
30.000.000 динара и економска класификација 481 – дота-
ције невладиним организацијама, позиција 1 – друштвене, 
навладине и верске организације у износу од 5.000.000 ди-
нара;

функција 180 – трансфери општег карактера између раз-
личитих нивоа власти, економска класификација 463 -до-
тације и трансфери осталим нивоима власти у износу од 
565.254.997 динара;

функција 320 – противпожарна заштита, економска кла-
сификација 463 -дотације и трансфери осталим нивоима 
власти у износу од 500.000 динара и економска класифика-
ција 481– дотације невладиним организацијама у износу од 
100.000 динара.

– Раздео 09 – Секретаријат за заштиту животне средине
функција 560 – заштита животне средине некласифико-

вана на другом месту, економска класификација 424 – спе-
цијализоване услуге у износу од 152.191.380 динара.

– Раздео 10 – Секретаријат за привреду
функција 410 – општи економски и комерцијални по-

слови по питању рада, економска класификација 454 – суб-
венције приватним предузећима у износу од 36.400.000 ди-
нара, економска класификација 481 – дотације невладиним 
организацијама у износу од 1.050.000 динара и

функција 490 – економски послови некласификовани на 
другом месту, економска класификација 521 – робне резер-
ве у износу од 7.000.000 динара.

– Раздео 13 – Секретаријат за спорт и омладину
Функција 810 – услуге рекреације и спорта, економска 

класификација 465 – остале дотације и трансфери у износу 
од 70.250.000 и економска класификација 481 – дотације нев-
ладиним организацијама у износу од 315.018.760 динара.

– Раздео 14 – Секретаријат за здравство 
Функција 740 – услуге јавног здравства, економска кла-

сификација 424 – специјализоване услуге (за извор финан-
сирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника) у из-
носу од 35.370.000 динара и економска класификација 481 
– дотације невладиним организацијама у износу од 900.000 
динара.

– Раздео 15 – Секретаријат за социјалну заштиту 
Функција 010 – болест и инвалидност, економска класи-

фикација 481 – дотације невладиним организацијама у из-
носу од 12.250.000 динара,

Функција 070 – социјална помоћ угроженом станов-
ништву, економска класификација 472 – накнаде за социјал-
ну заштиту из буџета за део средстава планиран за исплату 
помоћи угроженим категоријама пензионера, проширених 
права трудница и једнократних социјалних помоћи неза-
посленим породиљама, у складу са прописима, односно од-
лукама Скупштине града Београда и економска класифика-
ција 481 – дотације невладиним организацијама у износу од 
26.000.000 динара.

Члан 25.
Директни и индиректни корисници средстава буџета 

могу користити средства распоређена овом одлуком само 
за намене за које су им та средства одобрена.

Корисници средстава буџета, који одређени расход из-
вршавају из средстава буџета и из других извора, обавезни 
су да измирење тог расхода прво врше из прихода из тих 
других извора.

Члан 26.
Руководилац директног, односно индиректног корисни-

ка буџетских средстава, одговоран је за преузимање обаве-
за, њихову верификацију, издавање налога за плаћање које 
треба извршити из средстава органа којим руководи и из-
давање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Руководилац директног, односно индиректног корисни-
ка буџетских средстава, одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Члан 27.
Корисници средстава буџета могу преузимати обаве-

зе на терет буџета само до износа апропријације утврђене 
овом одлуком. 

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава 
који је предвиђен овом одлуком или су у супротности са За-
коном о буџетском систему, не могу се извршавати на терет 
буџета.
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Обавезе преузете, у складу са одобреним апропријација-
ма у 2011. години, а неизвршене у току те године, преносе се 
и имају статус преузетих обавеза и у 2012. години и извр-
шавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора осим ако је законом, од-
носно актом Владе предвиђен другачији метод. 

Члан 28.
У буџетској 2012. години обрачун и исплата плата, као и 

обрачун и исплата божићних, годишњих и јубиларних на-
града и других врста награда и бонуса предвиђених посеб-
ним и појединачним колективним уговорима, за директне 
и индиректне кориснике средстава буџета града Београда, 
вршиће се у складу са Законом о буџету Републике Србије.

Члан 29.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извр-

шавају се сразмерно оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџе-

та извршаваће се по приоритетима, и то обавезе утврђене 
законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање 
корисника буџетских средстава.

Градоначелник може обуставити привремено извршење 
појединих издатака буџета, у случају да се издаци повећају 
или примања буџета смање.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне 
приходе у износу већем од износа исказаног у члану 13. ове 
одлуке, могу користити средства остварена из додатних 
прихода до нивоа до ког су та средства остварена, а за наме-
не утврђене овом одлуком.

Градоначелник града Београда даје сагласност на об-
разложени предлог директног буџетског корисника за ко-
ришћење средстава из става 4. овог члана.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додат-
не приходе, утврђене у члану 13. ове одлуке, апропријације 
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет сред-
става буџета.

Члан 30.
Уколико у току реализације средстава предвиђених 

овом одлуком дође до измена у Правилнику о стандардном 
класификационом оквиру и контном плану за буџетски 
систем Секретаријат за финансије Градске управе града Бе-
ограда извршиће одговарајуће измене ове одлуке. 

Члан 31.
Распоред остварених примања буџета врши се троме-

сечним плановима за извршење буџета које доноси Секре-
таријат за финансије Градске управе града Београда.

Директни и индиректни корисници средстава буџета 
могу да врше плаћања до висине месечних квота које одреди 
Секретаријат за финансије Градске управе града Београда. 

Приликом одређивања квота за директне кориснике 
буџетских средстава Секретаријат за финансије Градске уп-
раве града Београда има у виду средства планирана у буџе-
ту за директног буџетског корисника као и ликвидне могућ-
ности буџета.

Члан 32.
Средства распоређена за финансирање расхода и изда-

така, односно програма корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева, а у складу са утврђеним износом 
апропријација, односно утврђеним квотама.

Уз захтев за пренос, корисници су дужни да доста-
ве комплетну документацију за плаћање на основу које је 
утврђена обавеза корисника буџетских средстава.

Члан 33.
Директни корисници буџетских средстава су дужни да, 

на захтев, Секретаријату за финансије Градске управе града 
Београда ставе на увид документацију о њиховом финанси-
рању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и 
извршењу расхода у одређеном временском периоду.

Члан 34.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, који остваре уштеде у трошењу средстава буџета плани-
раних за расходе за запослене и коришћење роба и услуга, 
могу остварени износ уштеда користити за исплату награда 
за посебне резултате рада запослених.

Остварена средства уштеде из става 1. овог члана не 
могу се исплаћивати у већем износу од износа потребног 
за исплату једног месечног платног фонда директног и ин-
директног корисника буџетских средстава, и то на крају 
буџетске године.

Средства остварена од уштеда преусмеравају се у корист 
апропријације економске класификације 416 – награде за-
посленима и остали посебни расходи на терет апроприја-
ције чији се износ умањује, о чему одлучује градоначелник 
града Београда.

Члан 35.
Уколико индиректни корисник буџетских средстава 

радњама у оквиру обављања своје делатности изазове суд-
ски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска 
поравнања неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 36. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, 

чија се делатност у целини или претежно финансира из буџе-
та умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад за 2010. 
годину, на терет капитала, сразмерно делу средстава обезбеђе-
них из буџета и средстава остварених по основу донација.

Члан 37.
Уговори о набавци добара, пружању услуга и извођењу 

грађевинских радова, које закључују директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава морају бити додељени у 
складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним на-
бавкама сматра се набавка чија је вредност дефинисана зако-
ном којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину.

Члан 38. 
Јавна предузећа и други облици организовања чији је 

оснивач град Београд, дужни су да у периоду који почиње 
најкасније 15 дана по истеку рока из члана 31. Закона о ра-
чуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06 
и 111/09), а завршава се до 30. новембра 2012. године, део 
од најмање 50% добити по завршном рачуну за 2011. годину 
уплате у буџет града Београда према динамици коју одреде.

Управни одбор је одговоран за поступање у складу са 
ставом 1. овог члана.

Члан 39.
Град Београд се може задуживати узимањем кредита 

или емитовањем дугорочних хартија од вредности (му-
ниципалних обвезница), које могу куповати домаћа и 
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страна правна и физичка лица, у складу са законом којим се 
уређује тржиште капитала. 

Члан 40.
Одлуку о капиталном задуживању града доноси 

Скупштина града Београда, по претходно прибављеном 
мишљењу Министарства финансија Републике Србије.

Град се може задужити у земљи и иностранству односно 
на домаћем и иностраном тржишту, у домаћој и страној ва-
лути.

Члан 41.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који 

може да настане услед неуравнотежености кретања у при-
ходима и расходима буџета, Градоначелник се може заду-
жити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу 
(„Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11). 

Члан 42.
Директни и индиректни корисници буџетских средста-

ва, пренеће на рачун извршења буџета, до 31. јануара 2012. 
године, сва средства која нису утрошена за финансирање 
расхода у 2011. години, која су овим корисницима пренета у 
складу са Одлуком о буџету града Београда за 2011. годину.

Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 4-923/11-С, 22. децембар 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. и 
члана 97. ст. 1. и 2. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА 
И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И УТВРЂИВАЊУ ПРИХО-
ДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ ОДНОСНО ГРАДСКИМ 

ОПШТИНАМА У 2012. ГОДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се годишњи обим јавних сред-

става за вршење поверених и других, законом одређених 
послова града Београда (у даљем тексту: град) и градских 
општина и расподела прихода између града и градских 
општина у 2012. години, којом се обезбеђује остваривање 
утврђеног обима средстава.

Члан 2.
Годишњи обим јавних средстава буџета града и буџета 

градских општина у 2012. години износи 96.935.354 хиљада 
динара, од чега:

–  средства буџета 
града износе 85.607.504 хиљаде динара

–  средства буџета 
градских општина износе 11.327.850 хиљадa динара

У оквиру утврђеног обима средстава у ставу 1. овог чла-
на садржан је и износ средстава од пореза на додату вред-
ност на приходе од давања у закуп, односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе град и 
градске општине у висини од 18 процената.

Члан 3.
Средства буџета града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке 

односе се на:
– текуће приходе и примања 73.872.585 хиљада динара
– примања од задуживања  11.649.919 хиљадa динара
– примања од приватизације 85.000 хиљада динара

Члан 4. 
Средства буџета градских општина из члана 2. алинеја 2. 

ове одлуке распоређују се на градске општине, и то: 
(у 000 дин.)

Општине Обим 
средстава 
за општу 

потрошњу

Обим 
средстава за 
капитална 

улагања

Обим 
средстава 

за наменску 
потрошњу

Укупан 
обим 

средстава

1 2 3 4 5
Укупна средства 

за јавну потрошњу
7,367,746 377,300 3,582,804 11,327,850

ВОЖДОВАЦ 408,647 15,000 41,096 464,743
ВРАЧАР 377,400 0 151,838 529,238
ЗЕМУН 532,811 30,000 71,000 633,811
ЗВЕЗДАРА 464,271 20,000 81,160 565,431
Н.БЕОГРАД 485,345 15,000 76,010 576,355
ПАЛИЛУЛА 462,259 0 73,807 536,066
РАКОВИЦА 479,720 30,000 27,011 536,731
С.ВЕНАЦ 391,254 15,000 78,000 484,254
СТАРИ ГРАД 710,704 0 486,049 1,196,753
ЧУКАРИЦА 522,599 37,300 31,615 591,514
БАРАЈЕВО 248,125 50,000 69,510 367,635
ГРОЦКА 357,056 45,000 218,660 620,716
ЛАЗАРЕВАЦ 427,662 0 506,547 934,209
МЛАДЕНОВАЦ 372,965 60,000 205,313 638,278
ОБРЕНОВАЦ 518,522 0 1,187,688 1,706,210
СОПОТ 261,021 10,000 45,620 316,641
СУРЧИН 347,385 50,000 231,880 629,265

Члан 5.
Укупна средства за јавну потрошњу градских општина, 

утврђена чланом 4. ове одлуке повећавају се за износ сред-
става која се преносе из буџета града тим градским општи-
нама за конкретне намене, на основу акта градоначелника 
града.

Обим средстава за јавну потрошњу градских општина, 
утврђен чланом 4. ове одлуке повећава се за износ средста-
ва које та градска општина оствари по основу донација и 
трансфера.

Члан 6.
Текући приходи и примања који по закону припадају 

граду за обављање послова и задатака, распоређују се граду 
и градским општинама, и то:

I – Граду у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приход од давања у закуп 

покретних ствари;
2. порез на доходак грађана на приход од осигурања 

лица;
3. порез на доходак грађана на друге приходе;
4. приход од давања у закуп, односно на коришћење не-

покретности у државној својини које користи град Београд 
и индиректни корисници буџета града; 
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5. локалне административне таксе остварене у послови-
ма органа, организација и служби града;

6. боравишна такса;
7. приходи по основу трансфера и донација граду;
8. приход од камата на средства града депонована код 

банака;
9. новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузе-
та имовинска корист у том поступку;

10. мандатне казне наплаћене од стране градске управе 
и новчане казне изречене у управном поступку који се води 
пред градском управом;

11. новчане казне за саобраћајне прекршаје;
12. приходи које својом делатношћу остваре органи, ор-

ганизације и службе града;
13. приходи од продаје покретних ствари које користи 

град Београд и индиректни корисници буџета града; 
14. накнада за уређивање грађевинског земљишта;
15. приход од закупа грађевинског земљишта;
16. накнада за промену намене пољопривредног 

земљишта (40%);
17. закуп пољопривредног земљишта (40%);
18. сливна водна накнада (50%);
19. туристичка накнада (80%);
20. примања од продаје домаћих акција и капитала у ко-

рист градова и општина; 
21. примања од задуживања; 
22. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа 

градова;
23. део добити јавних предузећа чији је оснивач град;
24. накнада за коришћење шума и шумског земљишта 

(30%) и
25. други јавни приходи и примања у складу са законом 

и статутом. 
II – Градским општинама у целини припадају:
1. порез на доходак грађана на приходе од пољопривре-

де и шумарства; 
2. локалне административне таксе остварене у послови-

ма органа, организација и служби градске општине;
3. самодопринос уведен за подручје градске општине;
4. приход од камата на средства градских општина депо-

нована код банака;
5. приходи од продаје покретних ствари које користи 

градска општина и индиректни корисници њеног буџета; 
6. новчане казне изречене у прекршајном поступку за 

прекршаје прописане актом скупштине градске општине, 
као и одузета имовинска корист у том поступку;

7. мандатне казне наплаћене од стране органа градских 
општина;

8. приход по основу донација и трансфера градској опш-
тини;

9. приходи које својом делатношћу остваре органи, орга-
низације и службе градске општине;

10. накнада за коришћење природног лековитог фактора;
11. накнада за коришћење минералних сировина;
12. закупнина за стан у државној својини у корист нивоа 

општина;
13. део добити јавног предузећа, према одлуци управног 

одбора јавног предузећа, у корист нивоа општина и
14. други јавни приходи и примања у складу са законом 

и статутом.

Члан 7.
Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који 

се оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и града у односу:

– Вождовац и град 7.78 : 92.22
– Врачар и град 9.80 : 90.20
– Земун и град 8.10 : 91.90
– Звездара и град 8.63 : 91.37
– Нови Београд и град 4.22 : 95.78
– Палилула и град 8.57 : 91.43
– Раковица и град 16.60 : 83.40
– Савски венац и град 8.31 : 91.69
– Стари град и град 15.93 : 84.07
– Чукарица и град 10.04 : 89.96
– Барајево и  град 86.43 : 13.57
– Гроцка и  град 33.21 : 66.79
– Лазаревац и  град 25.31 : 74.69
– Младеновац и  град 77.54 : 22.46
– Обреновац и  град 19.20 : 80.80
– Сопот и  град 97.72 :  2.28
– Сурчин и  град 86.23 : 13.77

Члан 8.
Део средстава из члана 7. градскa општинa je у обавези 

да користи за финансирање потреба изградње, одржавања, 
управљања и коришћења сеоских, пољских и других некате-
горисаних путева и за комуналну делатност на подручју те 
градске општине као и за класичне функције индиректних 
корисника буџета градске општине и то у процентима:

– Барајево  19.92 
– Гроцка  47.98 
– Лазаревац  48.74 
– Младеновац  36.93 
– Обреновац  70.77 
– Сопот  15.98 
– Сурчин  42.45. 

Члан 9.
Приход од пореза на имовину који се оствари на под-

ручју градске општине, дели се између те градске општине 
и града у односу:

– Вождовац и град 23 : 77
– Врачар и град 20: 80
– Земун и град 54 : 46
– Звездара и град 45 : 55
– Нови Београд и град 12 : 88
– Палилула и град 20 : 80
– Раковица и град 80 : 20
– Савски венац и град 21 : 79
– Стари град и град 18 : 82
– Чукарица и град 37 : 63
– Гроцка и  град 59 : 41
– Сурчин и  град 53 : 47

Приход од пореза на имовину који се оствари на под-
ручју градске општине Барајево, Лазаревац, Младеновац, 
Обреновац и Сопот у целини припада тој градској општини.

Члан 10.
Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари 

на подручју градских општина Врачар, Земун, Звездара, 
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Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Чукарица и 
Лазаревац у целини припада граду.

Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари 
на подручју градске општине Вождовац и Нови Београд, 
дели се између те градске општине и града у односу: 

– Вождовац и град 65 : 35
– Нови Београд и град 61 : 39

Приход од пореза на наслеђе и поклон који се оствари 
на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Младеновац, 
Обреновац, Сопот и Сурчин у целини припада тој градској 
општини.

Члан 11.
Приход од локалних комуналних такси, који се оствари 

на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Земун, 
Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, 
Стари град и Чукарица у целини припада граду.

Приход од локалних комуналних такси, који се оства-
ри на подручју градске општине, дели се између те градске 
општине и града у односу:

– Гроцка и  град 50 : 50
– Лазаревац и  град 55 : 45
– Обреновац и  град 50 : 50
– Сопот и  град 76 : 24
– Сурчин и  град 56 : 44

Приход од локалних комуналних такси, који се оствари 
на подручју градске општине Барајево и Младеновац у це-
лини припада тој градској општини. 

Члан 12.
Приход од пореза на пренос апсолутних права је приход 

града, осим прихода који се оствари на подручју градских 
општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обре-
новац, Сопот и Сурчин који у целини припада тим град-
ским општинама. 

Члан 13.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-

мосталних делатности који се оствари на подручју градских 
општина Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град, Чукарица и 
Лазаревац у целини припада граду.

Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-
мосталних делатности, који се оствари на подручју градске 
општине, дели се између те градске општине и Града у од-
носу: 

– Гроцка и град 93 : 7 
– Младеновац и град 93 : 7 
– Обреновац и град 94 : 6 
– Сопот и град 76 : 24 
– Сурчин и град 90 : 10 

Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-
мосталних делатности, који се оствари на подручју градске 
општине Барајево, у целини припада тој градској општини. 

Члан 14.
Приход од пореза на доходак грађана на приход од не-

покретности је приход града, осим прихода који се оствари 

на подручју градских општина Барајево, Гроцка, Младено-
вац, Обреновац, Сопот и Сурчин, који у целини припада 
тим градским општинама.

Члан 15.
Приход од накнаде за коришћење грађевинског 

земљишта који се оствари на подручју градских општина 
Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, Палилу-
ла, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица, у цели-
ни припада граду.

Приход од накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта који се оствари на подручју градске општине, 
дели се између те градске општине и града у односу:

– Барајево и град 50 : 50
– Гроцка и град 76 : 24
– Лазаревац и град 8 : 92
– Младеновац и град 67 : 33
– Обреновац и град 31 : 69
– Сопот и град 48 : 52 
– Сурчин и град 47 : 53 

Члан 16.
Приход од годишње накнаде за моторна возила, тракто-

ре и прикључна возила је приход града, осим прихода који 
се оствари на подручју градских општина Барајево, Гроцка, 
Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин, који 
у целини припада тим градским општинама.

Члан 17.
Приход од концесионе накнаде за обављање комунал-

них делатности је приход града, осим прихода који се ос-
твари на подручју градске општине Барајево, Гроцка, Ла-
заревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин који у 
целини припада тим градским општинама.

Члан 18.
Приход од накнаде за загађивање животне средине, нак-

наде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде 
од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад 
који се оствари на подручју градских општина Вождовац, 
Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, Палилула, Савски 
венац, Стари град и Чукарица, у целини припада граду.

Приход од накнаде за загађивање животне средине, нак-
наде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде 
од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад, 
који се оствари на подручју градскe општинe Обреновац, 
дели се између те градске општине и града у односу: 

– Обреновац и град 60 : 40

Приход од накнаде за загађивање животне средине, нак-
наде на супстанце које оштећују озонски омотач и накнаде 
од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложен отпад 
који се оствари на подручју градских општина Раковица, 
Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Сопот и Сурчин, 
у целини припада тим градским општинама

Члан 19. 
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине је приход града, осим прихода који се оствари на 
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подручју градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин који у целини 
припада тим градским општинама.

Члан 20.
Приход од давања у закуп, односно на коришћење не-

покретности у државној својини које користи градска 
општина и индиректни корисници њеног буџета, дели се 
између те градске општине и града у односу:

– Вождовац и град 84 : 16
– Врачар и град 69 : 31
– Земун и град 51 : 49
– Звездара и град 63 : 37
– Палилула и град 93 : 7
– Савски венац и град 52 : 48
– Стари град и град 56 : 44
– Чукарица и град 59 : 41

Приход од давања у закуп, односно на коришћење не-
покретности у државној својини које користи градска 
општина и индиректни корисници њеног буџета, који се 
оствари на подручју градских општина Нови Београд, Рако-
вица, Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, 
Сопот и Сурчин у целини припада тим градским општинама. 

Средства остварена у буџету градске општине од при-
хода од давања у закуп пословног простора трошиће се по 
програму надлежног органа те градске општине за намене 
предвиђене законом. 

Члан 21.
У циљу усаглашавања утврђеног обима средстава за 

потрошњу и притицања прихода прописаних овом одлу-
ком, градоначелник града, може у току године одредити и 
друге проценте којима се распоређују приходи, а до одређе-
ног нивоа потрошње.

Усклађивање средстава из става 1. овог члана у случају 
потребе вршиће се и преко рачуна буџета града, путем по-
зајмица.

Уколико се у току године стекну објективни услови, (из-
мена законских прописа, смањење броја запослених, про-
мена надлежности и друго) за промену утврђеног обима 
средстава из члана 4. ове одлуке, градоначелник града може 
у току године одредити и друге износе оквира за потрошњу.

Члан 22.
Исплата зарада запослених у органима града и органима 

градских општина вршиће се према јединственим елемен-
тима примењеним ради уједначавања јавне потрошње на 
нивоу града у оквиру консолидованих средстава прописа-
них на нивоу републике.

У случају исплата зарада супротно елементима из става 
1. овог члана, обуставиће се пренос средстава утврђен овом 
одлуком на основу акта градоначелника града .

Члан 23.
Градске општине су у обавези да достављају Секретари-

јату за финансије Градске управе редовне месечне извештаје 
о оствареним приходима и извршеним расходима за 2012. 
годину, односно тромесечне извештаје о извршењу оби-
ма средстава за капитална улагања и извршење наменских 
прихода буџета.

Члан 24. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се почев од 1. јануара 2012. године. 

Скупштина града Београда
Број 4 -922/11 – С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 7. став 1. и члана 17. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06 и 47/11), чл. 93. и 220. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 
и 64/10), члана 77. став 4. Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06) и члана 31. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о одређивању зона на територији града Бео-

града ("Службени лист града Београда", бр. 60/09 и 45/10), 
списак зона који је саставни део ове одлуке, мења се и гласи:

СПИСАК ЗОНА

Прва зона
Стари део Београда
Од ушћа Топчидерске реке у Саву, обалом реке Саве 

(укључујући и одређену површину акваторија), преко копна 
у осовини Великих степеница до Карађорђеве улице, Пари-
ска, Тадеуша Кошћушка, Булевар Војводе Бојовића, Дунав-
ска, Тадеуша Кошћушка, даље испод надвожњака до обале 
реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену по-
вршину акваторија) до Панчевачког моста, Панчевачким 
мостом до Булевара деспота Стефана , Булевар деспота Сте-
фана, Партизански пут, Митрополита Петра, Здравка Чела-
ра, Старине Новака, Кнез Данилова, Војводе Бране, Војводе 
Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, Жичком и Војислава 
Илића (укључујући први ред грађевинских парцела – непар-
на страна улице) до Господара Вучића, Господара Вучића, 
Војводе Пријезде, Дели Радивоја, Митрополита Стратими-
ровића, Устаничка, Небојшина, Бокељска, Булевар Осло-
бођења, Стевана Првовенчаног, Прешернова, Трише Кацле-
ровића, Табановачка, Булевар Ослобођења, Војводе Степе, 
Јове Илића, Булевар ослобођења, Генерала Павла Јуришића, 
Црнотравска, пролазом поред комплекса ВМА до Михајла 
Аврамовића, Михајла Аврамовића, границом блока 62 (не 
укључујући тај блок)*, границом према графичком прило-
гу* до Милана Благојевића Шпанца, Милана Благојевића-
Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михајла 
Аврамовића, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, 
границом комплекса Гарде, Јована Жујовића, Уроша Пре-
дића, Теодора Драјзера, границом према графичком при-
логу*, Булевар Војводе Мишића, Обреновачки пут до Топ-
чидерске реке, Топчидерском реком до ушћа у Саву.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Служ-
бени лист града Београда”, број 1/2000)
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Подручје Чукарице
Од улице Кнеза Вишеслава, улицом Петра Мартино-

вића, Београдског батаљона, Благоја Паровића до бр.121 
(укључујући и тај број), даље границом парцела од бр. 115В 
до бр.107В у улици Благоја Паровића – пролаз (укључујући 
и те парцеле), даље границом парцела од бр.107В у ул. Бла-
гоја Паровића – пролаз до бр.36 у ул. Зимоњићевој (укљу-
чујући и те парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, Кнеза Ви-
шеслава до Петра Мартиновића. 

Нови Београд и Земун
Од обале реке Саве Булеваром Михаила Пупина, Буле-

вар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина, 
пролазом између блокова 12 и 13, даље преко блока до Бу-
левара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до раскрсни-
це са улицом Алексиначких рудара, пролазом поред хотела 
„Југославија” у продужетку улице Алексиначких рудара до 
реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену по-
вршину акваторија) до тачке у правцу Караматине, Карама-
тина, Његошева, Главна, Орачка, око Сењског трга, Вртлар-
ска, 22. октобра, Александра Дубчека, Булевар Михаила 
Пупина, Омладинских бригада, границом железничке пруге 
до Тошиног бунара, Тошин бунар, око блока 65, границом 
комплекса тржних центара „Родић” и „Идеа” (укључујући 
и те комплексе), Омладинских бригада, Јурија Гагарина, 
Пролетерске солидарности, у продужетку улице до реке 
Саве, обалом реке Саве до Бранковог моста (укључујући и 
одређену површину акваторија). 

Подручје Бежаније
Улицом Стојана Аралице од улице Партизанске авија-

ције, Николе Добровића, Димитрија Георгијевића Старика, 
преко блока до Благоја Марјановића Моше, преко блока 
границом комплекса фудбалског игралишта до аутопута 
Београд – Ниш, аутопутем Београд – Ниш до улице Парти-
занске авијације, улицом Партизанске авијације до Стојана 
Аралице. 

У оквиру прве зоне налазе се:

Зона заштите зеленила
Калемегдан
Од обале реке Дунав у осовини улице Тадеуша Ко-

шћушка до и улицом Тадеуша Кошћушка, Дунавска, Бу-
левар војводе Бојовића, Тадеуша Кошћушка, Париска, 
Карађорђева до осовине Великих степеница, осовином Ве-
ликих степеница у продужетку до обале реке Саве, обалом 
река Саве и Дунава испод Калемегдана (укључујући и одго-
варајућу површину акваторија) до осовине улице Тадеуша 
Кошћушка.

Топчидер и Кошутњак
Од раскрснице трамвајске пруге и Булевара војводе Ми-

шића, трамвајском пругом до границе према графичком 
прилогу, границом према графичком прилогу*, Теодора 
Драјзера, Уроша Предића, Јована Жујовића, границом ком-
плекса Гарде, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, 
Михајла Аврамовића, Велисава Вуловића, Баја Пивљанина, 
Милана Благојевића Шпанца, преко блока до железничке 
пруге, границом железничке пруге, Пере Велимировића, 
Патријарха Димитрија, Врбничка (иза првог реда грађевин-
ских парцела у ул. Врбничка бр.2-10 и Црнојевића бр.4-8), 
Црнојевића, Годоминска, око стамбених зграда до Кнеза 
Вишеслава, Кнеза Вишеслава, Пожешка, Паштровићева, 
трамвајском пругом до Булевара војводе Мишића.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Служ-
бени лист града Београда” број 1/2000)

Бањичка шума
Од раскрснице Булевара ослобођења и Генерала Пав-

ла Јуришића, Булевар ослобођења, Црнотравска, Генерала 
Павла Јуришића до раскрснице са Булеваром ослобођења.

Парк-шума „Звездара”
Улицом Драгослава Срејовића од раскрснице са Вол-

гином, Оштрељскa*, улица Нова 2*, границом парцела бр. 
2208 и 2209 КО Звездара (не укључујући те парцеле), грани-
цом парцеле 2210 КО Звездара (не укључујући ту парцелу) 
до Драгослава Срејовића, Драгослава Срејовића, пешачком 
стазом* до Нишевске*, Нишевска*, Астрономска*, грани-
цом зоне 3 (не укључујући ту зону)*, Каменорезачка*, иза 
објекта у Јованке Радаковић бр.31Д (укључујући и тај бр.), 
Јованке Радаковић, Бранка Поповића*, границом према 
графичком прилогу*, Кордунашка, границом катастарских 
парцела бр. 4468 и 4469 КО Звездара (не укључујући те пар-
целе), границом према графичком прилогу*, Војводе Симе 
Поповића, границом према графичком прилогу*, Трнавска, 
Новице Церовића, границом према графичком прилогу*, 
Вељка Дугошевића, границом грађевинских парцела бр. 
2272, 2198/3 и 2189 КО Звездара (укључујући и те парцеле), 
границом према графичком прилогу*, Волгином до Драгос-
лава Срејовића. 

*Нацрт плана детаљне регулације градске парк-шуме 
„Звездара”.

Велико ратно острво
Обухвата простор острва укључујући и одговарајућу по-

вршину акваторија.
Нови Београд – блокови 13, 14 и 15
Од Бранковог моста Булеваром Михајла Пупина, Буле-

вар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михајла Пупина, 
пролазом између блокова 12 и 13, даље преко блока до Буле-
вара Николе Тесле, Булевар Николе Тесле до раскрснице са 
улицом Алексиначких рудара, пролазом поред хотела „Југо-
славија” у продужетку улице Алексиначких рудара до реке 
Дунав, обалом река Дунава и Саве (укључујући и одређену 
површину акваторија) до Бранковог моста.

Подручје уже зоне заштите водоизворишта за Београд
Обухвата простор полуострва Аде Циганлије и аде 

Међице, простор њихових акваторија и простор: од ушћа 
Топчидерске реке у Саву, Топчидерском реком до Обрено-
вачког пута, Обреновачки пут, Савска магистрала, Лазаре-
вачки друм, Милорада Јовановића, Водоводска, Лоле Риба-
ра, границом уже зоне заштите водоизворишта, границом 
КО Велики Макиш са КО Железник, границом КО Велики 
Макиш са КО Остружница до обале реке Саве, обалом реке 
Саве (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до 
горњег шпица Аде Циганлије. 

Од Виноградске улице, границом комплекса за социјал-
но становање и спорт западно од улице Др И. Рибара (не 
укључујући наведени комплекс) до реке Саве, обалом реке 
Саве (укључујући и одговарајућу површину акваторија) до 
границе КО Сурчин са КО Јаково, границом КО Сурчин са 
КО Јаково, границом уже зоне заштите водоизворишта, Ви-
ноградском до границе комплекса за социјално становање и 
спорт западно од улице др И. Рибара. 

Подручје уже зоне заштите водоизворишта за насеље 
Обреновац

Од реке Саве, границом према графичком прилогу* пре-
ко копна до реке Саве на супротној страни, узводно реком 
Савом (укључујући и одговарајућу површину акваторија) 
до почетне тачке. 

*Измене и допуне Плана генералне регулације за део на-
сеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу 
(„Службени лист града Београда” бр. 14/08).

Манастирска шума
Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Осло-

бодилаца Раковице, Патријарха Димитрија, границом КО 
Стара Раковица са КО Ресник, Миљаковачка, Вукасовићева, 
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ободом насеља Миљаковац I и II, границом према гра-
фичком прилогу*, Патријарха Димитрија до Ослободилаца 
Раковице.

*Генерални план Београда 2021. („Службени лист града 
Београда” бр. 27/03, 25/05, 34/07 и 63/09).

Липовичка шума
Од тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и 

КО Барајево, границом КО Барајево са КО Велика Мошта-
ница, границом КО Барајево са КО Мељак, даље границом 
катастарских парцела КО Барајево бр. 5150/55, 5150/12, 
5150/40, 5150/47, 5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 
5150/27, 5150/26, 5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 
5150/34, 5150/35, 5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (не укљу-
чујући наведене парцеле), даље границом КО Барајево 
са КО Гунцати, границом к.п 720/1 КО Барајево (не укљу-
чујући наведену парцелу), границом Барајевске реке (к.п. 
5069/1 КО Барајево), границом КО Барајево са КО Сремчи-
ца до тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и КО 
Барајево. 

Екстра зона становања
Подручје Дедиња
Од раскрснице Булевара кнеза Александра Карађорђе-

вића са улицом Др Милутина Ивковића, улицом Др Милу-
тина Ивковића, границом грађевинских парцела 3-1 и 3-5 
(укључујући и те парцеле)*, Ружићева, Симе Лукина-Ла-
зића, пуковника Бацића, Љутице Богдана, Бањички венац, 
Генерала Павла Јуришића, границом блокова 26*, 33* и 36* 
(не укључујући те блокове), Незнаног јунака, Паје Адамо-
ва, Васка Попе, Михајла Аврамовића, границом комплекса 
ортопедске болнице „Бањица”*, Омладинска, границом 
комплекса ортопедске болнице „Бањица”*, границом блока 
62* ( не укључујући тај блок), границом према графичком 
прилогу* до Велисава Вуловића, Велисава Вуловића, грани-
цом грађевинских парцела 55-1, 55-2 и 55-3 (не укључујући 
те парцеле)*, Баја Пивљанина 3. део, Милана Благојевића 
– Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михајла 
Аврамовића, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, 
границом комплекса Гарде, Јована Жујовића, Уроша Пре-
дића, Теодора Драјзера, границом према графичком прило-
гу*, Бањичких жртава, Пушкинова*, границом грађевинске 
парцеле 33-5 (не укључујући ту парцелу)* и 33-6 (укљу-
чујући ту парцелу)*, Сање Живановић, Војводе Дојчина, 
Дрварска, Жанке Стокић, Косте Главинића, границом ком-
плекса за дечију и социјалну заштиту и за науку -– део бло-
ка 41 (не укључујући тај комплекс)*, Васе Пелагића, Чолак – 
Антина, Козјачка, Булевар војводе Путника, Булевар Кнеза 
Александра Карађорђевића до Др Милутина Ивковића. 

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Служ-
бени лист града Београда”, број 1/2000)

Подручје Чукарице
Од раскрснице улица Зимоњићеве и Жарковачке, Жар-

ковачком, Београдског батаљона, Благоја Паровића до 
бр.121 (укључујући и бр.121), даље границом парцела од бр. 
115В до бр.107В у улици Благоја Паровића – пролаз (укљу-
чујући и те парцеле), даље границом парцела од бр.107В у 
ул. Благоја Паровића – пролаз до бр.36 у ул. Зимоњићевој 
(укључујући и те парцеле), Зимоњићевом до раскрснице са 
Жарковачком.

Екстра зона пословања
Стари део Београда
Од раскрснице улица Париске и Грачаничке, Грачанич-

ка, Рајићева, Цара Лазара, Маршала Бирјузова до Сремс-
ке, птеко тунела степеништем до Призренске, Призренска, 

Краљице Наталије, Масарикова, Ресавска, Крунска, Ан-
дрићев венац, Краља Милана, Драгослава Јовановића, Де-
чанска, Браће Југовића, Краља Петра I, Змаја од Ноћаја, 
Цара Уроша, Цинцар Јанкова, Париском до раскрснице са 
Грачаничком. 

Нови Београд
Од раскрснице Булевара Николе Тесле и улице Ушће, 

улицом Ушће, Милентија Поповића, Булевар Арсенија Чар-
нојевића, Владимира Поповића, планираном саобраћајни-
цом, преко блока 20, у продужетку улице Владимира По-
повића до раскрснице са Булеваром Михајла Пупина, даље 
Булеваром Николе Тесле до раскрснице са улицом Ушће. 
Ова зона обухвата блокове 16, 20 и 19. 

Први ред објеката уз Булевар Михајла Пупина од броја 
85а (укључујући и тај број) до Пролетерских солидарности, 
Пролетерске солидарности, Булевар Зорана Ђинђића, 
Шпанских бораца до Булевара Михајла Пупина, први ред 
објеката уз Булевар Михајла Пупина до броја 117а (укљу-
чујући и тај број). Ова зона, обухвата блок 26 и делове бло-
кова 21 и 30. 

Од Булевара Николе Тесле, улицом Трешњин цвет, Бу-
левар Уметности, Булевар Зорана Ђинђића, пролазом иза 
објекта „Меркатор” до Булевара Михајла Пупина, Булевар 
Михајла Пупина, Алексиначких рудара до Булевара Николе 
Тесле. Ова зона обухвата блок 11а и део блока 31. 

Друга зона
Стари део Београда
Од реке Дунав Панчевачким мостом до Булевара деспо-

та Стефана , Булевар деспота Стефана, Партизански пут, 
Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Кнез 
Данилова, Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп 
Стојанова, границом првог реда грађевинских парцела уз 
улице Жичку и Војислава Илића (не укључујући те парцеле) 
до Господара Вучића, Господара Вучића, Војводе Пријезде, 
Дели Радивоја, Митрополита Стратимировића, Устаничка, 
Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стевана Прво-
венчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, 
Булевар Ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића, Булевар 
ослобођења, Црнотравска, пролазом поред комплекса ВМА 
до Михајла Аврамовића, Михајла Аврамовића, грани-
цом блока 62* (укључујући тај блок), границом према гра-
фичком прилогу* до Милана Благојевића Шпанца, Милана 
Благојевића Шпанца, око стамбеног блока до железничке 
пруге, границом железничке пруге, Пере Велимировића, 
Борска, Баштованска, Бебелова, Војводе Степе (укљу-
чујући први ред грађевинских парцела – непарна страна) 
до Омишке, Омишка, Грузијска, Љубе Шерцера, Качерска, 
Гостиварска, Витановачка, Кумодрашка, границом парцела 
у Кумодрашкој бр.63 и 65 до Љубе Ковачевића, Љубе Ко-
вачевића, Бакарска, Мишка Јовановића, Булевар Стефана 
Првовенчаног, Војислава Илића, Владимира Томановића, 
Михајла Тодоровића, Устаничка, Гламочка, Пљеваљска, др. 
Велизара Косановића, Живка Давидовића, Булевар Краља 
Александра, Војводе Довезењског, Арадска, Хекторовиће-
ва, Букурешка, Милана Ракића, Кордунашка, Чингријина, 
границом према графичком прилогу*, Кордунашка, гра-
ницом катастарских парцела бр. 4468 и 4469 КО Звезда-
ра (укључујући те парцеле), границом према графичком 
прилогу*, Војводе Симе Поповића, границом према гра-
фичком прилогу*, Трнавска, Новице Церовића, границом 
према графичком прилогу*, Вељка Дугошевића, границом 
грађевинских парцела бр. 2272, 2198/3 и 2189 КО Звездара 
(не укључујући те парцеле), границом према графичком 
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прилогу*, Волгина, Драгослава Срејовића, Триглавска, 
Јастребачка, Патриса Лумумбе, Триглавска, Уралска, Патри-
са Лумумбе, Миријевски булевар, Вишњичка, Вишњички 
пут до Анице Савић Ребац, у правцу улице Анице Савић 
Ребац до дунавског рукавца, обалом дунавског рукавца до 
шпица Аде Хује (укључујући и дунавски рукавац), даље 
обалом Аде Хује (укључујући и одређену површину аквато-
рија) до Панчевачког моста. 

*Нацрт плана детаљне регулације градске парк-шуме 
„Звездара”.

Подручје парк-шуме Звездара уз ул. Драгослава Срејо-
вића

Од раскрснице улица Драгослава Срејовића и Оштрељс-
ке*, Оштрељском*, улица Нова 2*, границом парцела бр. 
2208 и 2209 КО Звездара (укључујући те парцеле), границом 
парцеле 2210 КО Звездара (укључујући ту парцелу) до Дра-
гослава Срејовића, Драгослава Срејовића до Оштрељске*.

Од раскрснице улице Драгослава Срејовића и пешачке 
стазе*, пешачком стазом* до Нишевске*, Нишевска*, Ас-
трономска*, границом зоне 3 (укључујући ту зону)*, Каме-
норезачка*, улица А-6* Друговачка), Јованке Радаковић, 
Драгослава Срејовића до раскрснице са пешачком стазом*.

*Нацрт Плана детаљне регулације градске парк-шуме 
„Звездара”.

Подручје Зрењанинског пута
Први ред грађевинских парцела лево и десно од регула-

ције Зрењанинског пута у дубини од 40m све до раскрснице 
Зрењанинског пута са улицом Братства и јединства и ули-
цом Кикиндском.

Подручје Чукарице
Од раскрснице Топчидерске реке и Обреновачког дру-

ма, Обреновачким друмом, Булеваром војводе Мишића, 
границом према графичком прилогу*, трамвајском пру-
гом, Паштровићева, Пожешка, Кнеза Вишеслава, Петра 
Мартиновића, Београдског батаљона, Благоја Паровића до 
бр.121 (не укључујући тај број), даље границом парцела од 
бр. 115В до бр.107В у улици Благоја Паровића – пролаз (не 
укључујући те парцеле), даље границом парцела од бр.107В 
у ул. Благоја Паровића – пролаз до бр.36 у ул. Зимоњићевој 
(не укључујући те парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, Кне-
за Вишеслава, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Вла-
димира Роловића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, 
Ђорђа Огњеновића, Пожешка, Лазаревачки друм, Савска 
магистрала, Обреновачким друмом до Топчидерске реке. 

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Служ-
бени лист града Београда” број 1/2000)

Нови Београд и Земун 
Од раскрснице улица Омладинских бригада и Јурија 

Гагарина, Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, у 
продужетку до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући 
и одређену површину акваторија) до краја насеља Др Иван 
Рибар укључујући спортско-рекреативни центар западно 
од насеља Др Иван Рибар и комплекс непрофитног стано-
вања уз Виноградску, Виноградска, Војвођанска, Гандијева, 
Партизанских авијација, Стојана Аралице, Николе Доб-
ровића, Димитрија Георгијевића Старика, преко блока до 
Благоја Марјановића Моше, границом комплекса фудбал-
ског игралишта до аутопута Београд – Ниш, аутопут Бео-
град – Ниш, Тошин бунар, Јакуба Кубуровића, Новоградска, 
Цара Душана, Наде Димић, Прегревица, Деспота Ђурђа, у 
продужетку ове улице до обале реке Дунав, обалом реке 
Дунав (укључујући и одређену површину акваторија) до 
Караматине, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око 
Сенског трга у правцу Вртларске, Вртларска, 22. октобра, 

Александра Дубчека, Булевар Михајла Пупина, Омладин-
ских бригада, границом железничке пруге, Тошин бунар, 
око блока 65, границом комплекса тржних центара „Родић” 
и „Идеа”, Омладинских бригада до раскрснице са Јурија Га-
гарина. 

*План детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист града 
Београда”, број 61/09).

Трећа зона
Стари део Београда
Од раскрснице улица Деспотовачке и Маршала Тита, 

Маршала Тита, Вишњичка, Миријевски булевар, Патриса 
Лумумбе, Уралска, Триглавска, Патриса Лумумбе, Јастреба-
чка, Триглавска, Драгослава Срејовића, Јованке Радаковић, 
улица А-6* (Друговачка), Каменорезачка, Јованке Радако-
вић 31Д (не укључујући тај бр.), Јованке Радаковић, Бранка 
Поповића, границом према графичком прилогу*, Корду-
нашка, границом према графичком прилогу*, Чингријина, 
Кордунашка, Милана Ракића, Букурешка, Хекторовићева, 
Арадска, Војводе Довезењског, Булевар краља Александра, 
Живка Давидовића, Др Велизара Косановића, Пљеваљска, 
Гламочка, Устаничка, Михајла Тодоровића, Владимира То-
мановића, Војислава Илића, Булевар Стефана Првовен-
чаног, Мишка Јовановића, Бакарска, Љубе Ковачевића, 
границом парцела у Кумодрашкој бр.63 и 65, Кумодрашка, 
Витановачка, Гостиварска, Качерска, Љубе Шерцера, Гру-
зијска, Омишка, Војводе Степе (не укључујући први ред 
грађевинских парцела на непарној страни до Бебелове ули-
це), Бебелова, Беранска, Војводе Степе, Октобарска, Гуњак, 
Кукурузова, улица Доња, границом грађевинских парцела у 
ул. Доња 13 и17 и Степеничкој бр.46 (укључујући и те пар-
целе), Кружна, границом грађевинских парцела у Кружној 
бр. 15А, Излетничкој бр. 22 и 25, Житној бр.15 и 26, Багре-
мовој бр.2-14 и Виноградској бр.1-11 (укључујући и те 
парцеле), Јунска, Кумодрашка, Топола, стазом до ул. Браће 
Јерковић, Браће Јерковић, Светозара Радојчића, Браће Ср-
нић, Цветанова ћуприја, стазом до Милошевог кладенца, 
Милошев кладенац, Милана Предића, Павла Васића, На-
родног фронта, Булевар Краља Александра, Бајдина, Сте-
вана Варгаша, Келтска, Игманска, око блока стазом до Ма-
тице српске, Матица српска, Михајла Булгакова, Љубише 
Миодраговића, стазом око насеља Миријево II, Мирослава 
Крлеже, стазом око блока до Александра Бугарског, Алек-
сандра Бугарског, Косте Нађа, Витезова Карађорђеве звезде, 
Заграђе, Шејкина, у продужетку улице до границе општине 
Палилула, границом општине Палилула, стазом до гробља 
„Лешће”, северозападном границом гробља Лешће и у на-
ставку стазом до Сланачког пута, Сланачки пут, Дрварске 
чесме, Деспотовачком до Маршала Тита. 

*Нацрт плана детаљне регулације градске парк-шуме 
„Звездара”.

Подручје Палилуле
Од раскрснице Зрењанинског и Панчевачког пута, 

Зрењанинским путем (не укључујући први ред парцела у 
дубини од 40m од регулационе линије), до канала између 
улица Грге Андријановића и Саве Ковачевића, тим каналом 
до Панчевачког пута, Панчевачким путем до Зрењанинског 
пута.

Подручје Чукарице, Раковице и Вождовца
Од раскрснице Булевара ослобођења и Баштованске, 

Баштованска, Борска, Пере Велимировића, Патријарха 
Димитрија, Врбничка, границом грађевинских парцела у 
ул. Врбничка бр.2-10 и Црнојевића бр. 4-8 (укључујући и 
те парцеле), Црнојевића, Годоминска, Луке Војводића, око 
стамбеног блока до Кнеза Вишеслава, Кнеза Вишеслава, 
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Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира Роло-
вића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, Ђорђа Огње-
новића, Пожешка, Лазаревачки друм, Милорада Јовано-
вића, Водоводска, Јосипа Дебељака, Трговачка, Ибарска 
магистрала, границом катастарских парцела (укључујући 
и наведене катастарске парцеле) КО Чукарица бр: 2804/4, 
2804/1, 2805/3, 2806/3, део 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1, 
2797/1, 2796/1,2815/1, део 3468/6, 2794/1, 2798/1, 2819/1, 
2820/1, део 3459/1, 3161,3160, део 3470/1, 3157, 3158, 3159, 
део 3471, 3134, део 3477, 3477/1, 3477/2, део 3463/8, 3478/3, 
део 3478/1, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3227, 3230, 
3401, и КО Железник бр: 3684, 3685, део 7593/1, 3686, 3687, 
3688, 3689, 3722, 3721, 3720, 3719, 3718, до раскрснице 
Ибарске магистрале и Кружног пута, Ибарска магистра-
ла, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена 
Младеновића Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, 
Суседградска, преко блока до Пилота Михајла Петровића, 
Пилота Михајла Петровића, Патријарха Димитрија, Вареш-
ка, границом старе пруге, преко блока до Борске, ободом 
насеља Миљаковац I и II, границом грађевинских парцела: 
Вукасовићева бр. 25-55, 6. личке дивизије бр.2-80, Борска 
бр. 78-94 (укључујући и те грађевинске парцеле), Аџине 
ливаде, границом индустријског комплекса (укључујући и 
инд. комплекс), пролазом између зграда, границом компле-
кса „Расадник” (укључујући и тај комплекс), Булевар осло-
бођења до Баштованске.

Нови Београд и Земун
Од обале реке Дунав у правцу улице Деспота Ђурђа, Дес-

пота Ђурђа, Прегревица, Наде Димић, Цара Душана, Ново-
градска, Јакуба Кубуровића, Тошин бунар, Аутопут Београд 
– Ниш, Партизанске авијације, Гандијева, Војвођанска, Сур-
чинска, стазом до Недељка Гвозденовића, стазом до Грчке, 
Грчка, Норвешка, Марка челебоновића, границом према 
графичком прилогу*, границом КО Сурчин и КО Нови Бео-
град до тромеђе КО Сурчин, КО Нови Београд и КО Земун, 
границом кп 1412 КО Земун поље (укључујући и ту парце-
лу), преко Аутопута Београ-Загреб до кп 936/64 КО Земун 
поље, даље границом к.п. КО Земун поље бр. 936/64, 936/23 
и 935 (укључујући и те парцеле), границом према гра-
фичком прилогу* до 32. Нове, 32. Нова, Аутопутем Београд 
– Нови Сад, границом према графичком прилогу*, грани-
цом грађевинских парцела уз улицу Мајора Зорана Радоса-
вљевића (укључујући и те парцеле), Краља Милана Зетског, 
Стевана Дубајића, Мајора Зорана Радосављевића до Жар-
ка Обрешког, даље улицом Мајора Зорана Радосављевића 
укључујући први ред грађевинских парцела уз улицу, гра-
ницом према графичком прилогу*, границом комплекса Ру-
дарског института до обале реке Дунав, обалом реке Дунав 
(укључујући и одређену површину акваторија) до тачке на 
обали у правцу улице Деспота Ђурђа.

*План детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун, 
зоне 1 и 2 („Службени лист града Београда” бр.34/03) и зоне 
3 и 4 („Сужбени лист града Београда” бр.14/05).

Подручје Земун поља и Сурчина 
Од Аутопута Београд – Загреб, границом к.п. КО Сур-

чин бр. 3735/3, 3735/2, 3735/1и 3980 (не укључујући те пар-
целе), даље границом к.п. КО Сурчин бр. 3755/1, 3982/1, 
3985, 3988/1, 3991 (не укључујући те парцеле) до границе 
КО Сурчин и КО Нови Београд, границом КО Сурчин и 
КО Нови Београд до тромеђе КО Сурчин, КО Нови Бео-
град и КО Земун поље, даље границом к.п. 1412 КО Земун 
поље (не укључујући ту парцелу), преко Аутопута Београд 
– Загреб до к.п. 936/64 КО Земун поље, даље границом к.п. 
КО Земун поље бр. 936/64, 936/23 и 935 (не укључујући те 
парцеле), границом према графичком прилогу* до Аутопу-
та Београд – Загреб, Аутопутем Београд – Загреб до грани-
це к.п. 3735/3 КО Сурчин.

*План детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист града 
Београда”, број 61/09).

Четврта зона
Подручје Палилуле
Од раскрснице Зрењанинског пута и улице Бранка Мо-

мирова, Бранка Момирова, стазом до канала, каналом до 
Зрењанинског пута, Зрењанинским путем до улице Брат-
ства и јединства, даље Зрењанинским путем до улице Бран-
ка Момирова (не укључујући први ред парцела уз Зрења-
нински пут у дубини од 40м од регулационе линије пута). 

Од раскрснице Панчевачког пута и канала Себеш, кана-
лом Себеш до стазе насипа на обали Дунава, стазом насипа 
до Панчевачког пута, Панчевачким путем до раскрснице са 
каналом Себеш.

Подручје Звездаре и Вождовца
Од раскрснице улица Михајла Булгакова и Љубише Ми-

одраговића, Михајла Булгакова, 
Матице српске, стазом око блока до Игманске, Игман-

ска, Стевана Варгаша, Бајдина, Булевар краља Александра, 
Народног фронта, Павла Васића, Милана Предића, Мило-
шев кладенац, стазом до Цветанове ћуприје, Цветанова 
ћуприја, Браће Срнић, Светозара Радојчића, Браће Јерко-
вић, стазом до Тополе, Топола, Кумодрашка, Јунска, грани-
цом грађевинских парцела у улицама: Виноградска бр.1-11, 
Багремова бр.2-14, Житна бр.26 и бр.15, Излетничка бр.22 
и бр.25 и Кружна бр.15А (не укључујући те парцеле), Круж-
на, границом грађевинских парцела у улицама Степенич-
ка бр.46 и Доња бр.13 и бр.17 (не укључујући те парцеле), 
даље Доња, Кукурузова, Гуњак, Октобарска, Војводе Степе, 
Топола, Текеришка, Реметинска, Војводе Степе, Митков 
кладенац, Николе Груловића, Партизанска, Булевар Краља 
Александра, Смедеревски пут, Нине Кирсанове, стазом до 
Михајла Булгакова.

Подручје Бањице 
Од раскрснице Булевара ослобођења и Баштованске, Бу-

левар Ослобођења, Павла Лабата, Драгана Родића, Иванке 
Муачевић, Калемарска, Војводе Степе, Беранска, Бебелова, 
Булеваром ослобођења до Баштованске. 

Подручје Раковице
Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Варешке, 

границом старе пруге, пролазом до Борске , Борска, Миш-
ка Крањца, стазом до границе екстра зоне (манастирска 
шума), Патријарха Димитрија, границом индустријског 
комплекса, даље границом грађевинских парцела у улица-
ма Хајдук Вељково сокаче од бр.1-39, Хајдук Вељка од бр.1-
23 и Ослобођења бр.33 и бр.35 (не укључујући те парцеле), 
Ослобођења, Кружни пут – Кијево, Ибарска магистра-
ла, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Сретена 
Младеновића Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, 
Суседградска, преко блока до Пилота Михајла Петровића, 
Пилота Михајла Петровића, Патријарха Димитрија до 
раскрснице са Варешком. 

Подручје Чукарице 
Од границе катастарских парцела III зоне Кружним пу-

тем, Авалска, Радних акција, Лоле Рибара, Водоводска, Јо-
сипа Дебељака, Трговачка, Ибарска магистрала, границом 
катастарских парцела III (не укључујући те катастарске пар-
целе), до Кружног пута.

Подручје Новог Београда и Сурчина
Од раскрснице Виноградске и Сурчинске, Виноград-

ска, границом уже зоне заштите водоизворишта до оби-
лазнице око Београда, обилазницом, Игњата Лакочевића, 
Радничка 2, стазом до Радничке, Радничка, Аеродромски 
пут, Војвођанска, границом општине Нови Београд, гра-
ницом према графичком прилогу*, Марка Челебоновића, 
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Норвешка, Грчка, стазом до Недељка Гвозденовића, стазом 
до Сурчинске, Сурчинском до Виноградске. 

*План детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист града 
Београда” број 61/09).

Подручје Земуна
Од раскрснице железничке пруге и Аутопута Београд – 

Нови Сад, Аутопутем Београд – Нови Сад, границом према 
графичком прилогу*, даље границом првог реда грађевин-
ских парцела уз улицу Мајора Зорана Радосављевића (не 
укључујући те парцеле) до Краља Милана Зетског, Краља 
Милана Зетског, Стевана Дубајића, Мајора Зорана Радо-
сављевића до Жарка Обрешког, даље границом првог реда 
грађевинских парцела уз улицу Мајора Зорана Радоса-
вљевића (не укључујући те парцеле) до аутопута Београд 
– Нови Сад, аутопут Београд – Нови Сад, преко блока до 
Жарка Обрешког, Жарка Обрешког, Далматинске загоре, 
Максима Бранковића, Војвођанских бригада, Саве Грки-
нића, Јована Бранковића, Царице Јелене, границом же-
лезничке пруге, 32.Нова, Аутопут Београд – Нови Сад до 
раскрснице са железничком пругом. 

*План детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун, 
зоне 1 и 2 („Службени лист града Београда” бр.34/03) и зоне 
3 и 4 („Службени лист града Београда” бр.14/05).

Насеље Обреновац
Од раскрснице улица Милоша Обреновића и Војводе 

Путника улицом Војводе Путника, Краља Александра I, Ра-
денка Ранковића, Светог Владике Николаја, Светог Саве, 
Александра Аце Симовића, Проте Матеје Ненадовића, Мар-
ка Милановића, Немањина, Фрушкогорска, Попа Леонтија 
Марковића, Фрушкогорска, Краља Милана, Кнеза Симе 
Марковића, Др Арчибалда Рајса, Љубе Ненадовића, Мило-
ша Обреновића, Белопољска, стазом поред канала, каналом, 
стазом до Колубарске, каналом до улице Вашариште, ули-
цом Вашариште, Милоша Обреновића до Војводе Путника. 

Насеље Лазаревац
Од раскрснице улице Димитрија Туцовића и ули-

це Лајковачка пруга, Лајковачка пруга, Вељка Влаховића, 
Војводе Мишића, Вељка Влаховића, Стефана Немање, др. 
Ђорђа Ковачевића, Душана Вукотића, преко блока иза 
парцеле у ул. Милана Вукотића бр. 40 (укључујући и ту 
парцелу), даље према графичком прилогу до Димитрија 
Туцовића, Димитрија Туцовића до раскрснице са улицом 
Лајковачка пруга. 

Насеље Малденовац
Од раскрснице улица Моме Стевановића и Слободана 

Јовановића, Слободана Јовановића, Краља Петра I, Војводе 
Путника, Живомира Савковића, Јанка Катића, 8.марта, Ми-
лосава Влајића, Николе Пашића, Космајска, Витомира Богда-
новића Бурзе, Моме Стевановића до Слободана Јовановића. 

Пета зона
Општина Палилула
Обухвата катастарске општине: Вишњицу (изузев 

земљишта које је у II и III зони), Сланце, Крњачу (изу-
зев земљишта које је у II, III и IV зони) и Борчу (изузев 
земљишта које је у II и IV зони).

Општина Звездара
Обухвата катастарске општине: Велики Мокри Луг (изу-

зев земљишта које је у III и IV зони), Мали Мокри Луг (изу-
зев земљишта које је у III и IV зони) и Миријево (изузев 
земљишта које је у III и IV зони).

Општина Вождовац
Обухвата катастарске општине: Јајинце (изузев 

земљишта које је у III и IV зони), сверни део катастарс-
ке општине Раковица село од Кружног пута и железничке 

пруге Београд – Пожаревац, Кумодраж (изузев земљишта 
које је у III и IV зони) и северни део катастарске општине 
Бели поток од железничке пруге Београд – Пожаревац.

Општина Раковица
Обухвата катастарске општине: Стару Раковицу (изу-

зев земљишта које је у II, III, IV и екстра зони), Кнежевац 
(изузев земљишта које је у III и IV зони) и Ресник (изузев 
земљишта које је у IV зони).

Општина Чукарица
Подручје Сремчице
Од раскрснице Београдске и Дворжакове, Дворжакова, 

границом к.п 2903 КО Сремчица (укључујући и ту парцелу), 
Дворжакова, Горичка, границом комплекса постојећег ко-
лективног становања и комплекса школе и дечије установе, 
даље стазом око комплекса колективног становања до Бео-
градске, Београдском до Дворжакове.

Пета зона обухвата и катастарске општине Остружницу 
(укључујући и одређену површину акваторија) и Железник 
(изузев земљишта које је у III, IV и екстра зони).

Општина Земун
Обухвата катастарске општине Земун поље (изузев 

земљишта које је у II, III и IV зони) и Батајницу (изузев 
земљишта које је у III и IV зони).

Општина Сурчин
Обухвата катастарске општине Добановце (изузев 

земљишта које је у II зони) и Сурчин (изузев земљишта које 
је у II, III, IV и екстра зони).

Општина Гроцка
Обухвата катастарску општину Калуђерицу.
Општина Обреновац
Од укрштања границе КО Барич са КО Мала Моштани-

ца и Обреновачког пута, Обреновачким путем до реке Ко-
лубаре, реком Колубаром, границом КО Бело поље са КО 
Мислођин, границом КО Бело Поље са КО Велико Поље, 
границом КО Звечка са КО Велико поље, границом КО 
Звечка са КО Стублине, каналом Велика бара, границом 
КО Уровци са КО Звечка, железничком пругом до грани-
це комплекса термоелектране „Никола Тесла-А”, границом 
комплекса термоелектране „Никола Тесла-А”, обалом реке 
Саве (укључујући и одређену површину акваторија), грани-
цом према графичком прилогу* преко копна до реке Саве 
на супротној страни, обалом реке Саве (укључујући и од-
говарајућу површину акваторија) до границе КО Барич са 
КО Мала Моштаница, том границом до Обреновачког пута 
(изузев земљишта које припада IV зони и зони специфич-
них намена – комплекс „Прве искре Барич”).

*Измене и допуне Плана генералне регулације за део на-
сеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу 
(„Службени лист града Београда” број 14/08).

Општина Лазаревац
Обухвата следеће улице: Ибарска магистрала од бр. 3-5 

и од бр. 12-22, Димитрија Туцовића од ул. М. Лазаревића 
до Ибарске магистрале, Војводе Мишића, Лајковачка пру-
га од бр. 2-12, Владике Николаја Велимировића од бр. 2-68 
и од бр. 1-57, Печанска, Браће Рибар, Николе Тесле, Жива-
на Пауновића, М. Живановића, Јанка Веселиновића, Проте 
Матеје, М. Макањића, Милана Ђуровића, Београдска, Луке 
Спасојевића, Вука Караџића од броја 1 до 17 и од броја 2 до 
18, Валандовска од бр. 2-8 и од бр. 1-11, Мије Алексића, Бо-
жидара Тодоровића, Косте Рацина, Војводе Степе, од броја 
2 до 40 и од броја 1 до 21, Видовданска, Браће Миловано-
вић, Рабска, Милене Павловић-Барили, Шумадијска, Чеде 
Поповића Солунца, Стеве Сингера, Драгојла Дудића, Ми-
лана Ракића, Радоја Домановића, Милана Предића, Ђорђа 
Живковића, Н. Станојевића, Јована Јовановића Змаја, Све-
тозара Марковића, Ђуре Ђаковића, Др Воје Даниловића, 
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Бранка Крсмановића, Стефана Немање од бр. 13-23 и од 
бр. 16а -44, Нова Његошева, Хајдук Вељка, Његошева, Ста-
нислава Сремчевића Црног, Бошка Бухе, М. Поповића, Зла-
тиборска, Милана Зарића, Тамнавска, Нишка, Козарачка, 
Савска, Авалска, Стара пруга од бр.2-6, Јанка Стајчића од 
бр. 1-31 и од бр. 2-50, Бранка Радичевића – непарна страна 
од бр. 27 до краја улице, Душана Вукотића – непарна стра-
на, улица М. Лазаревића– од бр. 2-82 и броја 67-69, улица 
Вељка Влаховића-непарна страна, улица Стефана Немање 
од бр. 2-44 и од броја 15-23, улица Др Ђорђа Ковачевића од 
бр. 29-45 и од броја 18-66 (изузев земљишта које припада IV 
зони, а према графичком прилогу). 

Општина Младеновац 
Од раскрснице улица Краља Петра I и Славка Манојло-

вића, Краља Петра I, Десанке Максимовић, Шарпланинска, 
Јанка Веселиновића, Славка Манојловића, Џуџина, пре-
ко блока до Пролетерских бригада, Џуџина, преко блока 
до улице Сестара Марјановић, преко блока до Николе Па-
шића, Николе Пашића, Саве Ковачевића, границом гробља 
(укључујући и гробље) до Мила Перића, Мила Перића, 
Боже Дамјановића, Космајска, Николе Пашића, Милоса-
ва Влајића, 8.марта, Јанка Катића, Живојина Савковића, 
Војводе Путника, Краља Петра I, Слободана Јовановића, 
Моме Стевановића, Краља Петра I, до Славка Манојловића.

Улицом Краља Петра I од раскрснице са улицом Славка 
Манојловића до Козарачке, први ред грађевинских парцела на 
левој и десној страни пута у дубини од 40м од регулације пута.

Шеста зона
Општина Палилула
Обухвата катастарске општине Велико Село (укљу-

чујући и одређену површину акваторија) и Овчу (укљу-
чујући и одређену површину акваторија).

Општина Земун
Обухвата катастарску општину Угриновце.
Општина Вождовац
Обухвата катастарске општине: Раковицу село (изузев 

земљишта које је у V зони), Пиносаву и Бели поток (изузев 
земљишта које је у V зони).

Општина Чукарица
Обухвата катастарске општине: Умку (укључујући и 

одређену површину акваторија), Велику Моштаницу, Срем-
чицу (изузев земљишта које је у V зони) и Рушањ.

Општина Обреновац
Обухвата катастарске општине: Малу Моштаницу 

(укључујући и одређену површину акваторија), Барич (изу-
зев земљишта које је обухваћено V и зоном специфичних 
намена), Мислођин (изузев земљишта које је обухваћено V 
и зоном специфичних намена), Бело поље (изузев земљишта 
које је у IV и V зони), Звечку (изузев земљишта које је у V 
зони), Уровце (изузев земљишта које је обухваћено V и 
зоном специфичних намена), Бргулице, Ратаре и Кртин-
ску, укључујући и одређену површину акваторија (изузев 
земљишта које је обухваћено зоном специфичних намена). 

Подручје Лазаревца
У обухвату су следеће улице: Ибарска магистрала јуж-

но до пута за Дом у Петки, северно од бр.7-23 (до пута за 
сточну пијацу), Лајковачка пруга од бр.14-28 и од бр.1-
37, Владике Николаја Велимировића од бр. 70 и од бр. 
59 до улице Ракића сокак, Ракића сокак, Ботаничка, Ми-
лице Стојадиновић Српкиње, Бранка Пешића, Слави-
ше Ђорђевића, Солунска, Зорана Радмиловића, Мило-
вана Глишића, Рударска, Војводе Вука, Браће Југовића, 
Радничка, Хаџи Рувимова, Јовице Ивковића, Милована 
Лазаревића од бр.84-146 и од бр.71-127, Васе Чарапића, 

Шушњарска, Војводе Путника, Боре Станковића, Фили-
па Вишњића, Вука Караџића од бр.19-155а и од бр.20-162, 
Марка Орешковића, П.Антонијевића Баше, Саве Коваче-
вића, А.Недељковића, М.Илића Чиче, Косте Абрашевића, 
Мајора Гавриловића, Живојина Јездимировића, Рудовач-
ка, М.Бојића, Валандовска од бр. 10 до краја и од бр.13 до 
краја улице, Војислава Илића, Ратка Ранковића, Д. Дани-
ловића, Храстова, Војводе Степе од бр. 42-100 и од бр. 23-
115, Тополска, Брестова, Цвијићева, Марије Бурсаћ, Јелене 
Ћетковић, Богдана Грујића, Проте Смиљанића, Радована 
Драговића, Фрање Клуз, А.Миладиновића, Малог Радоји-
це, Душана Радовића, 27.март, Рибарска, Саве Сирогојног, 
Соње Маринковић, Узун Миркова, Ускочка, Ј. Јанковића, 
Бреза, Симе Шолаје, Жичка, Раваничка, Грачаничка, Оп-
леначка, Кнегиње Милице, Југ-Богданова, Живојина Жујо-
вића, Венчачка, Бранка Ћопића, Надежде Петровић, Та-
наска Рајића, Михајла Пупина, Сакуљинска, Липов лад, 
Панчићева, Дринке Павловић, А. Белића, Дрењански пут, 
1300 каплара, Дринска, Д.Јерковић, Липовачка, Кнеза Ми-
лоша, Поп Ранкова, Б. Марковића, П. Јовановића, Церска, 
Ивана Миловановића од бр.1-21 и од бр.2-20, Вишеградска, 
Ж.Кузмановића, Л.Грубора, Исидоре Секулић, Андрије Жи-
војиновића, Станимира Пауновића, Чеде Полкича, Станоја 
Главаша, Бојана Ступице, В.Глигорића, Кривајска, Лабска, 
Ситничка, Тимочка, Бранислава Милутиновића, Стефана 
Немање– од гробља-од бр.25 до краја и од бр.46 до краја, 
Јоакима Вујића, Јована Дучића, Омладинска, Лазе Костића, 
Светосавска, Зеочка, Јастребачка, Фрушкогорска, Мајдам-
печка, Буровска, Студеничка, Пештанска, Топличка, Шо-
пићки пут-Борска, Делиградска, Ђердапска, Бањалучка, 
Лазе Лазаревића, Рудничка, Медошевачка, Космајска, Цве-
товачка, Јагодинска, Сјеничка, Копаоничка, Брегалничка, 
Ђурђевданска, Милунке Савић, Воје Ђуровића, Шест авија-
тичара, Др.П.Чубровића, Мишарска, Маричка, Бањичка, 
Дивчибарска, Зетска, 4. јула, Петра Кочића, Ужичка, Марка 
Миљанова, Ивана Цанкара, Романијска, Иве Андрића, Га-
врила Принципа, Комска, 7. јула, Охридска, Старине Но-
вака, Ибарска, Петра Муњаса, Сувоборска, Проте Чеде, ул. 
Јанка Стајчића (од Дома културе) од бр.33-141 и од броја 52 
до пута за Ново гробље, насеље Јелав у Барошевцу. 

Подручје Младеновца
Ова зона обухвата земљиште у границама Генералног 

плана Младеновца 2021. („Службени лист града Београда”, 
број 9/05) које није обухваћено IV и V зоном.

Насеље Барајево
Простор обухваћен Регулационим планом Центар Ба-

рајево („Службени лист града Београда”, број 22/98). 
Простор обухваћен Детаљним урбанистичким планом 

МЗ „Гај”, 1а етапа („Службени гласник РС”, број 4/89) и 
простор који обухвата реализовано колективно становање 
непосредно уз 1а етапу овог плана.

Општина Гроцка
Обухвата катастарске општине: Гроцку (укључујући и 

одређену површину акваторија), Ритопек (укључујући и 
одређену површину акваторија), Болеч, Лештане и Винчу 
(укључујући и одређену површину акваторија).

Седма зона
Општина Палилула
Обухвата катастарске општине Ковилово (укључујући и 

одређену површину акваторија) и Комареву хумку.
Општина Сурчин
Обухвата катастарске општине Бечмен и Јаково (укљу-

чујући и одређену површину акваторија).



23. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 54 – 39

Општина Вождовац
Обухвата катастарске општине Рипањ и Зуце.
Општина Обреновац
Обухвата катастарске општине: Јасенак, Дражевац, 

Велико поље, Стублине, Грабовац (изузев земљишта које 
је обухваћено зоном специфичних намена), Скелу, укљу-
чујући и одређену површину акваторија (изузев земљишта 
које је обухваћено зоном специфичних намена) и Ушће 
(изузев земљишта које је обухваћено зоном специфичних 
намена). 

Општина Лазаревац
Обухвата катастарске општине: Шопић (изузев 

земљишта које је у IV, V, и зони специфичних намена), Бу-
рово (изузев земљишта које је у VI и зони специфичних 
намена), Дрен (изузев земљишта које је у VI зони), Лука-
вицу (изузев земљишта које је у VI зони), Стубицу (изузев 
земљишта које је у VI зони), Шушњар (изузев земљишта 
које је у VI зони), Петку (изузев земљишта које је у VI 
зони), Вреоце (изузев земљишта које је у зони специфичних 
намена), Велике Црљене (изузев земљишта које је у зони 
специфичних намена), Степојевац (изузев земљишта које 
је у зони специфичних намена), Зеоке (изузев земљишта 
које је у зони специфичних намена), Медошевац (изузев 
земљишта које је у зони специфичних намена) и Цветовац 
(изузев земљишта које је у зони специфичних намена).

Општина Младеновац
Обухвата катастарске општине: Рајковац (изузев 

земљишта које је у VI зони), Младеновац-село (изузев 
земљишта које је у VI зони), Границе (изузев земљишта које 
је у VI зони), Међулужје (изузев земљишта које је у VI зони) 
и Младеновац – варош (изузев земљишта које је у IV, V и VI 
зони).

Општина Барајево
Обухвата катастарске општине: Барајево (изузев 

земљишта које је у VI и екстра зони), Мељак, Вранић, Баће-
вац и Гунцате.

Општина Гроцка
Обухвата катастарске општине: Врчин, Заклопачу, 

Бегаљицу и Брестовик (укључујући и одређену површину 
акваторија).

Општина Сопот
Обухвата катастарску општину Сопот.

Осма зона
Општина Палилула
Обухвата катастарске општине Лепушницу и Бесни Фок 

(укључујући и одређену површину акваторија).
Општина Сурчин
Обухвата катастарске општине: Петровчић, Прогар 

(укључујући и одређену површину акваторија) и Бољевце 
(укључујући и одређену површину акваторија).

Општина Обреновац
Обухвата катастарске општине: Орашац, Вукићевицу, 

Љубинић, Трстеницу, Пироман, Бровић, Пољане, Конатице, 
Баљевац и Дрен (изузев земљишта које је обухваћено зоном 
специфичних намена). 

Општина Лазаревац
Обухвата катастарске општине: Врбовно, Лесковац, Со-

колово, Јунковац (изузев земљишта које је у зони специ-
фичних намена), Араповац (изузев земљишта које је у зони 
специфичних намена), Миросаљце (изузев земљишта које 
је у зони специфичних намена), Стрмово (изузев земљишта 
које је у зони специфичних намена), Пркосаву (изузев 
земљишта које је у зони специфичних намена), Рудовце 
(изузев земљишта које је у зони специфичних намена), 
Мале Црљене (изузев земљишта које је у зони специфичних 

намена), Барошевац (изузев земљишта које је у зони спе-
цифичних намена), Бистрицу, Трбушницу, Крушевицу, 
Брајковац, Барзиловицу, Дудовицу, Чибутковицу и Жу-
пањац.

Општина Младеновац
Обухвата катастарске општине: Сенају, Шепшин, Влаш-

ку, Дубону, Велику Крсну, Ковачевац (изузев земљишта које 
је у VI зони), Рабровац, Јагњило, Марковац, Пружатовац, 
Велику Иванчу, Кораћицу (изузев земљишта које је у VI 
зони), Малу Врбицу и Амерић. 

Општина Барајево
Обухвата катастарске општине: Бождаревац, Лисовић, 

Велики Борак, Бељину, Манић, Рожанце, Арнајево и Шиља-
ковац.

Општина Гроцка
Обухвата катастарске општине: Дражањ, Пударце, Ка-

мендол, Умчаре и Живковац.
Општина Сопот
Обухвата катастарске општине: Малу Иванчу, Поповић, 

Мали Пожаревац, Ђуринце, Неменикуће, Рогачу, Дрлупу, 
Дучину, Сибницу, Слатину, Стојник, Губеревац, Бабе, Пар-
цане и Раљу.

Зона специфичних намена
Општина Обреновац
Комплекс термоелектране „Никола Тесла– А” и депоније 

пепела и шљаке, укључујући и одређену површину аквато-
рија реке Саве у контактној зони са комплексом (делови КО 
Уровци и КО Кртинска). 

Постојећи и планирани комплекс термоелектране „Ни-
кола Тесла-Б” и депонија пепела и шљаке (укључујући и 
одређену површину акваторија реке Саве у контактној зони 
са комплексом), а према Просторном плану општине Обре-
новац („Службени лист града Београда”, број 38/07), као и 
простор дуж пута од термоелектране до депоније пепела и 
шљаке обострано у дубини од 50м од регулације пута (дело-
ви КО Ушће, КО Скела, КО Грабовац и КО Дрен).

Комплекс фабрике „Прва искра Барич” (делови КО Ба-
рич и КО Мислођин).

Општина Лазаревац
Комплекс обухваћен оријентационом границом екс-

платационог подручја према Просторном плану подручја 
експлоатације Колубарско-лигнитског басена – „Службени 
гласник РС”, број 122/08 (КО Сакуља и делови КО Медоше-
вац, КО Цветовци, КО Рудовци, КО Пркосава, КО Стрмо-
во, КО Мали Црљени, КО Барошевац, КО Миросаљци, КО 
Араповац, КО Зеоке, КО Бурово, КО Шопић, КО Вреоци, 
КО Степојевац, КО Велики Црљени и КО Јунковац). 

Напомене:
1. У случају неслагања текстуалног дела и графичког 

прилога, важи графички прилог.
2. Попис катастарских парцела и границе катастарских 

општина су урађене на основу расположивих подлога и ор-
тофото снимака из 2003. године и 2007. године. 

Саставни део текстуалног описа граница зона чини гра-
фички прилог у аналогном и електронском облику.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 4-929/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 11. став 1. и члана 18. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, бр. 62/06 и 47/11) и члана 25. став 1. тачка 7. и 
члана 31. тачка 14. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КО-
МУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕО-

ГРАДА 
Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама за терито-
рију града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
30/02, 7/03, 10/03, 18/03, 30/03, 14/04, 37/04, 29/05, 19/07, 
43/07, 51/08, 53/08, 60/09, 14/10, 22/10, 45/10, исправка – 
02/11 и 10/11), у члану 2. после става 1. додаје се нови став 
који гласи:

„Изузетно од става 1. тачка 8. овог члана, локална кому-
нална такса се не плаћа за истицање фирме на пословном 
простору привредног субјекта (предузетника) који као пре-
тежну делатност обавља старе и уметничке занате и посло-
ве домаће радиности, за које је издат одговарајући сертифи-
кат министарства надлежног за послове привреде.”

Члан 2.
У члану 11. став 1. тачка на крају става замењује се за-

петом, а после речи: „Београда”, додају се речи: „односно 
организациона јединица Градске управе града Београда, од-
носно управе градске општине, у складу са овом одлуком.”

Члан 3.
У таксеној тарифи која је саставни део одлуке, у тариф-

ном броју 1. тачка 1. подтачка 1) после речи: „занатских услу-
га”, речи: „као и” бришу се, а после речи: „шалтерску продају 
робе” ставља се запета и додају речи: „наменски монтажни 
објекти за потребе обављања делатности јавних комунал-
них предузећа – терминусни објекат, монтажни објекат за 
смештај алата, опреме и слично, као и телефонске говорнице”.

У подтачки 4) речи: „за одржавање концерата, фести-
вала и других забавних програма”, замењују се речима: „за 
одржавање концерата, фестивала и осталих културних и 
других манифестација”.

У тарифном броју 7. после тачке 1. додаје се нова тачка 
која гласи:

„2. Под коришћењем обале у смислу овог тарифног броја 
подразумева се коришћење обале као јавне површине, од-
носно добра у општој употреби.”

У тарифном броју 8. у тачки 1. после речи: „обвезника” 
ставља се запета и додају речи: „односно према делатности 
обвезника за чије обављање се издаје одобрење надлежног 
органа а која није регистрована као претежна делатност”.

У тачки 4. подтачка 7) мења се и гласи:
„7) Новоосновани привредни субјект, за годину у којој је 

регистрован за обављање делатности, таксу плаћа умањено 
за 99%.”

У истој тачки у подтачки 9) после речи: „од 90%, додају 
се речи: „и из подтачке 7) ове тачке чије укупно умањење не 
може бити веће од 99%.”

У истој тачки после подтачке 9) додаје се нова подтачка 
која гласи:

„9а) Таксеном обвезнику, осим великом правном лицу, 
који до краја 2011. године измири доспелу обавезу по ос-
нову овог тарифног броја, утврђена обавеза за 2012. годину 
након примене умањења из ове тачке, умањује се за 20%.”

У истој тачки, у подтачки 10), речи: „подтачке 1) до 8)”, 
бришу се.

У тарифном броју 13. тачка 2. мења се и гласи:
„2. За држање ресторана и других угоститељских и за-

бавних објеката на води по основу уговора о коришћењу 
места за постављање плутајућег објекта, закљученог у скла-
ду са посебном одлуком Скупштине града, којом је уређено 
постављање пловила на делу обале и воденог простора на 
територији града Београда , такса по овом тарифном броју 
умањује се за 50%.

Таксени обвезник који има право на умањење из ове тачке, 
може користити олакшицу уколико достави уговор надлеж-
ном одељењу Управе јавних прихода и ЈВП „Београдводе”.”

Тарифни број 16. мења се и гласи:
„1. За држање кућних животиња – паса који се сматрају 

опасним у смислу посебног прописа којим се уређује начин 
држања паса који се држе као кућни љубимци а који могу 
представљати oпасност за околину, и то:

– расе пит бул теријер или мешанац те расе, који не по-
тиче из контролисаног узгоја;

– расе бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд 
теријер и мини бул теријер или мешанац тих раса;

– намењени за чување имовине или као телесни чувар;
утврђује се локална комунаона такса у годишњем износу:
– по псу 30.000,00 динара.
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно и 

физичко лице, које је као власник, односно држалац опас-
ног пса евидетиран у Централној бази података о псима 
коју води министарство надлежно за послове ветеринар-
ства, за територију града Београда.

3. Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа месечно 
и то до 15. у месецу за претходни месец.

4. Утврђивање и наплату комуналне таксе из овог та-
рифног броја врши надлежно одељење УЈП Београда.

5. Организациона јединица Градске управе надлежна за 
комуналне послове доставља надлежном одељењу УЈП Бео-
града податке потребне за утврђивање и престанак обавезе 
по основу таксе из овог тарифног броја.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 43-916/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
децембра 2011. године, на основу члана 9. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06 и 47/11) и члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АД-

МИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама 

(„Службени лист града Београда”, бр. 43/07, 53/08, 48/09, 
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60/09, 45/10 и 10/11), у Таксеној тарифи која је саставни део 
ове одлуке, у тарифном броју 1. додају се нове напомене 
које гласе:

„Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када 
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву 
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са зако-
ном којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја.”

У тарифном броју 12. тачка 2. мења се и гласи:

„2.  Извод спецификација станова из техничке документације 
а) за један стан  210
б) од два до десет станова  643
в) преко десет станова  1.285”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се почев од 1. јануара 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 43-918/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
децембра 2011. године, на основу члана 8. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06 и 47/11), члана 25. тачка 7. и члана 31. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ 

Члан 1.
У Одлуци о висини стопе пореза на имовину („Службе-

ни лист града Београда”, број 24/06) члан 1. мења се и гласи: 
„Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имо-

вину на територији града Београда.”
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који 

води пословне књиге 0,40%;
2) на права на земљишту код обвезника који не води по-

словне књиге 0,30%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који 

не води пословне књиге, осим на земљишту:

На пореску основицу Плаћа се на име пореза
(1) до 10.000.000 динара 0,40%
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара порез из подтачке (1) + 0,6% на износ 

преко 10.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара порез из подтачке (2) + 1,0 % на износ 

преко 25.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара порез из подтачке (3) + 2,0% на износ 

преко 50.000.000 динара

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 4-915/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 6. став 1. тачка 5. За-
кона о финансирању локалне самоуправе („Службени гла-
сник РС”, бр. 62/06 и 47/11), члана 77. став 5. и члана 78. став 
4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 47/03 и 34/06), а у вези са чланом 220. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КО-

РИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског 

земљишта („Службени лист града Београда”, бр. 37/04, 7/05, 
19/07, 40/07, 53/08, 60/09, 45/10 и исправка – 2/11), у члану 
6. став 1. речи: „верских заједница, војске и одбране земље 
замењују се речима: цркава и верских заједница, државних 
органа и организација надлежних за обављање послова 
који се односе на одбрану, унутрашње послове и заштиту 
безбедности Републике Србије.”

Члан 2.
У члану 7. став 2. у групи 5 – заштићене делатности, у 

подгрупи (А) после шифре „93.29” додаје се шифра „94.91”, а 
у подгрупи (Б) шифра: „94.91” брише се.

У истом члану и ставу, у групи 6 – финансијске, 
техничке и пословне услуге и остале делатности, у подгрупи 
(А) шифре „64.19, 84.22 и 84.24” бришу се, а у подрупи (Б) 
после шифре: „61.90” додаје се шифра „64.19”.

Члан 3.
Члан 15. мења се и гласи:
„За објекте који се користе за послове одбране, унутра-

шње послове и заштиту безбедности Републике Србије, 
накнада се плаћа увећано за 50% у односу на групу 1 – ста-
новање, према одредбама члана 9. ове одлуке.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује 
се од 1. јануара 2012. године.

Скупштина града Београда
Број 418-914/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 93. став 4. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09 – исправка, 64/10 и 24/11) и чл. 25. и 31. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИ-
ВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА

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

вање грађевинског земљишта („Службени лист града Бео-
града”, бр. 60/09, 6/10, 16/10, 41/10, 45/10 и 18/11), у члану 
17. став 2. речи „до 31. децембра 2011. године” замењују се 
речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи „после 31. де-
цембра 2011. године” замењују се речима „после 31. децем-
бра 2012. године”.

Члан 2.
У члану 18. став 2. речи „до 31. децембра 2011. године” 

замењују се речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи 
„од 31. децембра 2011. године” замењују се речима „од 31. 
децембра 2012. године”.

Члан 3.
У члану 25. став 2. речи „до 31. децембра 2011. године” 

замењују се речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи 
„после 31. децембра 2011. године” замењују се речима „по-
сле 31. децембра 2012. године”.

Члан 4.
У члану 32. став 1. речи „до 31. децембра 2011. године” 

замењују се речима „до 31. децембра 2012. године”, а речи 
„од 31. децембра 2011. године” замењују се речима „од 31. 
децембра 2012. године”.

Члан 5.
Ова одлука стпа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 418-917/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 57. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), а 
у вези са чланом 27. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, бр. 116/08), члана 12. став 1. тачка 6) Закона о 
главном граду („Службени гласник РС” број 129/07), члана 
31. став 1. тачка 7) Статута града Београда („Службени лист 
града Београда” број 39/08 и 6/10 ), донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И ИН-
ВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕД-
СТАВА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА У 2013. И 2014. ГО-

ДИНИ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се програми, пројекти и инвес-

тиционе активности који ће се финансирати из буџета гра-
да Београда у 2013. и 2014. години.

Члан 2.
Програми, пројекти и инвестиционе активности из 

члана 1. ове одлуке финансираће се из прихода и примања 
буџета града Београда планираних на извору финансирања 
01, и то:

– за 2013. годину у износу од 72.733.000.000 динара, 
– за 2014. годину у износу од 72.733.000.000 динара. 

Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће се за финансирање програма, пројеката и инвестиционих ак-

тивности у 2013. и 2014. години, за које су надлежни корисници буџета града Београда (у даљем тексту: буџетски корисни-
ци), и то:

Ред
бр

Буџетски корисник-
носилац активности

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности Износ у динарима
2013. 2014.

1 Секретаријат за комуналне и стамбене послове 1.1. Адаптација електроразводног постројења 35 kV 170.000.000 0
1.2. Реконсрукција магистралног топловода М6 преко моста „Газела” и 

изградња измењивачке станице на ТО Нови Београд за магистрални топ-
ловод М6 који прелази преко моста „Газела” 

250.000.000 280.000.000

1.3. Набавка опреме и извођење радова на изградњи вреловодног котла ВК 4 на 
ТО Коњарник и његово спајање у производни комплекс топлане

300.000.000 0

1.4. „Поправимо заједно” – фасаде 30.000.000 20.000.000
1.5. „Поправимо заједно” – лифтови 45.752.305 30.626.921
1.6. Ревитализација фасада и зграда под заштитом државе 211.286.554 100.000.000
1.7. Набавка опреме и механизације за потребе одржавања чистоће и упра-

вљања комуналним отпадом
200.000.000 220.000.000

1.8. Набавка опреме и механизације за потребе одржавања зелених површина 80.000.000 90.000.000
1.9. Уређење „Аде Циганлије” 20.000.000 22.000.000
1.10. „Уређење градских гробаља „  85.000.000 90.000.000
1.11. „Уређење Бео зоо врта”   22.000.000 25.000.000
1.12. Изградња ППВ Макиш 2 683.488.118 0

свега: 2.097.526.977 877.626.921
2 Секретаријат за заштиту животне средине 2.1. План генералне регулације система зелених површина Београда 4.121.456 0

2.2. Спровођење Локалног плана управљања отпадом 2011 – 2020 150.000.000 150.000.000
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Ред
бр

Буџетски корисник-
носилац активности

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности Износ у динарима
2013. 2014.

2.3. Програм заштите животне средине на територији Београда 5.000.000 0
2.4. Израда јединственог програма управљања ресурсима вода на администра-

тивном подручју Београда „Плава регулатива”
5.000.000 0

2.5. Пројекат изградње терминала за отпадне материје за пловила на подручју 
Београда 

7.000.000 5.140.000

2.6. Ажурирање и иновирање Катастра водних појава и објеката на територији 
Београда са израдом дигиталне карте и базе података 

5.000.000 1.000.000

2.7. Акустичко зонирање централног подручја Београда 7.000.000 3.000.000
2.8. Локални регистар извора загађивања животне средине и стално ажури-

рање података
7.000.000 3.000.000

2.9. Програм заштите природе Београда 3.000.000 1.000.000
2.10. Постављање (биљних) биофилтера у зонама великог загађења на терито-

рији Београда 
2.500.000 2.500.000

2.11. План квалитета ваздуха 5.000.000 5.000.000
2.12. Израда пројекта „Могућност коришћења биомасе са подручја Београда у 

енергетске сврхе” 
7.000.000 0

2.13. Услуге спровођења планова пошумљавања подручја Београда 150.000.000 200.000.000
свега: 357.621.456 370.640.000

3 Секретаријат за здравство 3.1. Изградња објекта Дома здравља Раковица – ЗС Лабудово брдо 62.200.000 0
3.2. КБЦ „Др Д. Мишовић – Дедиње” – Реконструкција главне зграде КБЦ 40.000.000 0
3.3. Набавка два скенера за КБЦ „Бежанијска коса” и КБЦ „Звездара” 74.000.000 74.000.000
3.4. Набавка четири апарата за магнетну резонанцу за четири 

КБЦ: „Бежанисјка коса”, „Др Д. Мишовић”, „Звездара” и „Земун”
200.000.000 200.000.000

3.5. Набавка гама камере за КБЦ „Звездара” 40.000.000 0
свега: 416.200.000 274.000.000

4 Секретаријат за саобраћај – Дирекција за путеве 4.1. Санација улица и локалних путева на територији града Београда 4.000.000.000 4.500.000.000
4.2 Санација улица и локалних путева на територији града Београда – израда 

пројеката
18.000.000 20.000.000

свега: 4.018.000.000 4.520.000.000
5 Секретаријат за дечју заштиту 5.1. Изградња вртића са централном производном кухињом у оквиру ПУ 

„Бошко Буха” – Палилула
298.000.000 0

5.2. Доградња објекта КДУ „Лане” у Винчи 84.000.000 0
5.3. Изградња вртића у насељу Вишњичко поље у оквиру ПУ „Бошко Буха” – 

Палилула
50.000.000 200.000.000

5.4. Изградња вртића са централном производном кухињом у оквиру ПУ 
„Сурчин” – Сурчин

248.000.000 0

5.5. Изградња вртића у оквиру ПУ „Ракила Котаров Вука” – Лазаревац 50.000.000 200.000.000
5.6. Изградња вртића у ул. Сање Живановић у оквиру ПУ „Савски венац” – 

Савски венац
50.000.000 200.000.000

5.7. Изградња објекта у оквиру ПУ „Чукарица” – Чукарица 2.000.000 248.000.000
5.8. Изградња објекта у комплексу вртића „Сунчица”, ПУ „Звездара” – Звездара 248.000.000 0
5.9. Санација и адаптација вртића „Славуј”, ПУ „11. април” – Нови Београд 80.000.000 0
5.10. Санација и адаптација вртића у Панчићевој улици, ПУ „Дечји дани” – 

Стари град
19.000.000 76.000.000

5.11. Санација и адаптација вртића „Чаролија”, ПУ „Др Сима Милошевић” – 
Земун

100.000.000 0

5.12. Реконструкција вртића „Петар Пан”, ПУ „Чика Јова Змај” – Вождовац 15.000.000 65.000.000
5.13. Санација и адаптација вртића „Дечје царство”, ПУ „Ракила Котаров Вука” 

– Лазаревац
96.000.000 0

5.14. Санација и адаптација вртића „Душко Радовић”, ПУ „Раковица” – Рако-
вица

120.000.000 0

5.15. Санација и адаптација вртића „Дуга”, ПУ „Јелица Обрадовић” – Младено-
вац

20.000.000 80.000.000

5.16. Санација и адаптација вртића „Невен”, ПУ „Чукарица” – Чукарица 25.000.000 75.000.000
5.17. Санација и адаптација вртића „Дунавско обданиште”, ПУ „Дечји дани” – 

Стари град
25.000.000 45.000.000

свега: 1.530.000.000 1.189.000.000
6 Агенција за инвестиције и становање 6.1. Изградња Установе за повремени и привремени боравак особа са посеб-

ним потребама „Предах плус” у Ул. Шекспирова број 8 у Београду
350.000.000 38.015.000

6.2. Изградња објекта КДУ и Центра за подршку деци и породици (особе са 
аутизмом)

230.000.000 20.000.000

6.3. ЕРП пројекат 381.649.695 2.580.000
6.4. Изградња система за наводњавање пољопривредног земљишта општине 

Гроцка (прва и друга фаза)
220.000.000 100.000.000

6.5 Пројекат Реконструкција деонице од Аутокоманде до трамвајске окрет-
нице Бањица (измештање трамвајске пруге, реконтрукцију коловоза, кому-
налне инфраструктуре и саобраћајне сигнализације, тротоари)

2.000.260.000 0

6.6 Пројекат Реконструкција Карађорђеве улице (деоница од Савског трга до 
хотела Бристол – измештање трамвајске пруге, реконструкција коловоза, 
комуналне инфраструктуре, саобраћајне сигнализације, тротоари)

0 1.164.370.000
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Ред
бр

Буџетски корисник-
носилац активности

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности Износ у динарима
2013. 2014.

6.7 Пројекат Реконструкција Рузвелтове улице (деоница од Булевара краља 
Александра до трамвајске окретнице на Омладинском стадиону – из-
мештање трамвајске пруге, реконструкција коловоза, комуналне инфра-
структуре, саобраћајне сигнализације, тротоари)

0 839.392.400

6.8 Пројекат Реконструкција Трга Славија (Булевар ослобођења на делу од 
Ветеринарског факултета до Славије са кружним током  и односи се на 
санацију трамвајске пруге, реконструкцију коловоза, комуналне инфра-
структуре, саобраћајне сигнализације, изградњу подземних пешачких 
пролаза)

1.440.528.400 0

6.9 Набавка трамваја 819.209.621 0
6.10 Опрема за одржавање пруге 0 336.000.000
6.11 Пројекат Реконструкција Вуков споменик-Ташмајдан (санација трамвајске 

пруге, колосека, контактне мреже,комуналне инсталације и саобраћајне 
сигнализације у Булевару краља Александра на делу од Ресавске до Вуко-
вог споменика)

0 168.000.000

6.12 Пројекат Реконструкција Цветкова пијаца – Устаничка (санација трам-
вајске пруге, коловоза и тротоара у Булевару краља Александра на делу од 
Цветкове пијаце до трамвајске окретнице Устаничка)

0 516.000.000

6.13 Пројекат Реконструкција 27. марта (реконструкција трамвајске пруге, ко-
ловозних трака, пешачких стаза, комунална инфраструктура, саобраћајна 
сигнализација, санација тротоара)

0 2.520.000.000

6.14 Пројекат Реконструкција Београдске улице и Старине Новака (санација 
трамвајске пруге, коловоза и тротоара)

0 492.000.000

6.15 Пројекат за надвожњак Аутокоманда (изградњу надвожњака преко круж-
ног тока – Булевар ослобођења)

0 960.000.000

6.16 Пројекат Пешачка веза П ристаниште (изградња пешачке стазе од Приста-
ништа до Калемегдана)

0 336.000.000

6.17 Изградња стамбено-пословног објекта на ГП-2 у ПФЦ 29 уз Војвођанску 
улицу

500.000.000 336.900.000

6.18 Изградња стамбеног објекта на ГП-1 у Блоку 1.6 у Камендину, Земун поље 330.000.000 0
6.19 Изградња стамбеног објекта на ГП-1 и ГП-2 у Блоку 2.5 у Камендину, 

Земун поље
1.000.000.000 227.000.000

6.20 Рушење објеката у азбестном насељу у Жаркову, Беле воде 20.000.000 0
6.21 Изградња стамбеног комплекса у Овчи 65.000.000 30.000.000
6.22 Уградња лифтова у стамбени објекат у Блоку 1.5 у Камендину, Земун пољу 5.000.000 0
6.23 Изградња стамбеног објекта на локацији Орловско насеље, Миријево 17.900.000 0
6.24 Изградња објекта Дома здравља у Сурчину 65.000.000 0
6.25 Изградња ДЗ Обреновац – део Д (око 2200 m²) 220.000.000 100.000.000
6.26 Изградња породилишта у Лазаревцу (око 500 m²) 70.000.000 30.000.000
6.27 Реконструкција ГЗХМП– Хитна помоћ (око 3900 m²) 190.000.000 200.000.000
6.28 Санација и адаптација отвореног стадиона СРЦ „Ташмајдан” 50.000.000 0
6.29 Санација и адаптација објекта „Стари ДИФ” 89.915.000 0
6.30 Реконструкција објекта главне трибине Хиподрома Београд 35.000.000 0
6.31 Изградња објекта спортске хале са пратећим садржајем у улици Чарлија 

Чаплина
200.000.000 100.000.000

6.32 Реконструкција и доградња објекта Малог позоришта „Душко Радовић” 307.000.000 15.000.000
6.33 Доградња објекта Огранка Библиотеке „Милутин Бојић” у Овчи 15.247.500 0
6.34 Реконструкција, санација и адаптација објекта Легата Петра Лубарде 18.804.336 0
6.35 Реконструкција, санација и адаптација објекта Библиотеке града Београда 

у Змај Јовиној број 1 – Медијатека
10.000.000 0

6.36 Реконструкција и доградња објекта Историјског архива града Београда 80.000.000 57.060.000
6.37 Реконструкција објекта Музеја града Београда у Ресавској улици 19.990.000 0
6.38 Изградња Центра „Бетон хала” у савском приобаљу града Београда 1.000.000.000 416.000.000
6.39 Изградња фонтане на Славији 2.500.000 247.500.000
6.40 Изградња објекта Централне кухиње „Савски венац”, ПУ „Савски венац” 24.000.000 0
6.41 Изградња објекта КДУ „Плава птица” у насељу Церак 2, ПУ „Чукарица” 48.000.000 0
6.42 Изградња објекта КДУ „Буба мара” у Миријеву 10.000.000 0
6.43 Изградња објекта КДУ „Звончица” у Миријеву 10.000.000 0
6.44 Изградња објекта КДУ у насељу Велики Мокри Луг 10.000.000 0
6.45 Санација и адаптација објекта КДУ „Чигра”, ПУ „Звездара” 30.000.000 0
6.46 Санација и адаптација ДВ „Анђелак” , ПУ „Савски венац” 8.000.000 0
6.47 Изградња објекта КДУ у Блоку 61, ПУ „11. април” 169.000.000 0
6.48 Изградња објекта КДУ у Блоку 67, ПУ „11. април”, Универзитетско насеље 200.000.000 0
6.49 Изградња објекта КДУ у Стублинама, Обреновац 136.000.000 0
6.50 Изградња објекта КДУ на Бањици 348.000.000 0
6.51 Санација и адаптација објекта КДУ „1001” радост, Вождовац 13.950.000 0
6.52 Санација и адаптација објекта КДУ „Цицибан”, Вождовац 9.250.000 0
6.53 Санација и адаптација објекта КДУ „Електронска индустрија”, Земун 18.500.000 0
6.54 Санација и адаптација објекта ПУ „Чика Јова Змај”, Сестре Букумировић, 

2. фаза
1.691.255 0
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Ред
бр

Буџетски корисник-
носилац активности

Назив програма, пројекта и инвестиционе активности Износ у динарима
2013. 2014.

6.55 Изградња објекта ОШ у Вишњичкој бањи 8.000.000 0
6.56 Реконструкција и доградња ОШ „Васа Пелагић” у Овчи 19.050.000 0
6.57 Реконструкција и санација објекта ОШ „14. октобар” у Раковици, Кнеже-

вац
90.000.000 0

6.58 Изградња базена у ОШ „Алекса Шантић” у Калуђерици 145.000.000 0
6.59 Изградња ОШ у Лештанима 300.000.000 200.000.000
6.60 Реконструкција и санација Треће београдске гимназије 30.000.000 0
6.61 Изградња гробља за кућне љубимце 50.000.000 100.000.000

Свега: 11.431.445.807 9.551.817.400
Укупно: 19.850.794.240 16.783.084.321

Члан 4.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим 

обавезама у складу са Законом о буџетском систему а до из-
носа средстава и за намене за које су им та средства опре-
дељена чланом 3. ове одлуке.

Уговори о набавци добара, пружању услуга или из-
вођењу грађевинских радова, које закључују буџетски ко-
рисници морају бити закључени у складу са прописима 
који регулишу јавне набавке.

Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за пре-

узимање обавеза и њихову верификацију, као и за закони-
ту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
средстава.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”, а примењи-
ваће се од 1. јануара 2012. године

Скупштина града Београда
Број 4-924/11-С, 22. децембра 2011. године 

Председник 
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 2а. и 115. став 1. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији („Службе-
ни гласник РС”, бр. 80/02 ... 53/10), Закључка Владе Републи-
ке Србије 05 број: 023-6624/2011 од 1. септембра 2011. годи-
не и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ СПОРЕДНИХ ПОРЕСКИХ ДАВАЊА, НОВ-
ЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ И ТРОШКОВА ПО-
РЕСКОПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА УВЕЋАНИХ ЗА 
ПРИПАДАЈУЋЕ КАМАТЕ, ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕ-
НИХ ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА, ЗА ПРИ-
ВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ ПРОДАЈУ У ПОСТУПКУ 
ПРИВАТИЗАЦИЈЕ, ОДНОСНО КОЈИ СУ У ПОСТУПКУ 

РЕСТРУКТУРИРАЊА
Члан 1.

Отписују се потраживања града Београда за пореске 
обавезе настала по основу камате на изворне јавне прихо-
де које администрира Управа јавних прихода града Београ-
да, камате на уступљене јавне приходе, трошкова поступка 
принудне наплате изворних и уступљених јавних прихода, 
новчаних казни за прекршаје и трошкова порескопрекршај-
ног поступка изворних и уступљених прихода буџета гра-
да Београда увећаних за припадајуће камате, са стањем на 

дан 31. децембар 2010. године. Отпис се врши за привредне 
субјекте који се продају у поступку приватизације, односно 
који су у поступку реструктурирања а који су наведени у 
списку који је саставни део закључка Владе Републике Ср-
бије 05 број 023-6624/2011 од 1. септембра 2011. године, 
осим за привредно друштво Компанија „Прогрес” а.д. Бео-
град.

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

Скупштина града Београда
Број 4-919/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члaна 2а. и члана115. став 
1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02 ... 53/10), Закључка Вла-
де Републике Србије 05 број: 023-4470/2009 од 16. јула 2009. 
године, Закључка Владе Републике Србије 05 број: 023-
9790/2011 од 21. децембра 2011. године и члана 31. тачка 7. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ИЗВОРНИХ ЈАВ-
НИХ ПРИХОДА БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА, ЗА ПЕ-
РИОД ОД 1. ЈАНУАРА 2005. ГОДИНЕ ЗАКЉУЧНО СА 
ПОСЛЕДЊИМ ДАНОМ МЕСЕЦА КОЈИ ПРЕТХОДИ 
МЕСЕЦУ У КОМЕ ЋЕ СЕ ПОТПИСАТИ УГОВОР О 
ПРОДАЈИ КАПИТАЛА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
„ДВАДЕСЕТ ПРВИ МАЈ – ФАБРИКА ТУРБОМОТОРА И 

ТРАНСМИСИЈА”, БЕОГРАД

Члан 1.
Отписују се потраживања града Београда за субјекта 

приватизације Друштво са ограниченом одговорношћу 
„Двадесетпрви мај – фабрика турбомотора и трансмисија”, 
Београд настала по основу изворних јавних прихода града 
Београда, у периоду од 1. јануара 2005. године закључно са 
последњим даном месеца који претходи месецу у коме ће се 
потписти уговор о продаји капитала.

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

Скупштина града Београда
Број 4-920/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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