
Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу чл. 2. и 12. став 1. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Статуту града Београда  („Службени лист града Бео-

града”, бр. 39/08 и 6/10), члан 16. мења се и гласи:
„Град има своју имовину којом самостално управљају и 

располажу органи града, у складу са законом, овим стату-
том и другим општим актима града.”.

Члан 2.
У члану 25. тачка 8. мења се и гласи:
„уређује и обезбеђује услове обављања и развоја кому-

налне делатности; обезбеђује организационе, материјалне 
и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање 
комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство 
система; одлучује о начину обављања комуналне делат-
ности; оснива јавна предузећа или привредна друштва за 
обављање комуналне делатности на територији града или 
делу територије града; уређује опште услове одржавања ко-
муналног реда и мере за њихово спровођење; врши инспек-
цијски надзор у комуналној области у складу са посебном 
одлуком Скупштине града Београда и уређује друга питања 
у вези са обављањем комуналне делатности;”.

У истом члану тачка 9. мења се и гласи:
„доноси годишње и средњорочне програме уређивања 

грађевинског земљишта; обезбеђује услове за уређивање, 
употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта 
и у том циљу оснива јавно предузеће за припрему програ-
ма, уређивање грађевинског земљишта и старање о заш-
тити, рационалном и одрживом коришћењу грађевинског 
земљишта; прописује мерила за обрачун висине накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта; отуђује и даје у за-
куп грађевинско земљиште у јавној својини у складу са за-
коном и другим прописима и врши друге послове у вези са 
грађевинским земљиштем које у складу са законом врши 
власник;”.

У истом члану тачка 11. мења се и гласи:
„уређује и обезбеђује коришћење пословног просто-

ра који је у јавној својини града, односно којим управља, 
уређује висину закупнине пословног простора, врши над-
зор над коришћењем пословног простора, за вршење по-
слова везаних за коришћење, управљање и надзор над 

коришћењем пословног простора може основати јавно пре-
дузеће или друштво капитала и врши друге послове у вези 
са коришћењем пословног простора, у складу са законом и 
другим актима града;”.

У истом члану тачка 14. брише се.
У истом члану тачка 21. мења се и гласи:
„доноси програм развоја спорта на нивоу града; оснива 

установе и организације у области спорта, прати и обез-
беђује услове за њихово функционисање; учествује у плани-
рању, изградњи и одржавању спортских објеката од инте-
реса за град и врши набавку спортске опреме и реквизита; 
обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање про-
грама у области спорта од интереса за град;”.

У истом члану тачка 24. мења се и гласи:
„доноси план и програм развоја система заштите и спа-

савања за територију града, доноси одлуку о организацији 
и функционисању цивилне заштите на територији града и 
обезбеђује спровођење те одлуке, у складу са законом; об-
разује градски штаб за ванредне ситуације; обавља и друге 
послове заштите и спасавања у складу са законом и другим 
прописима, осим послова које обавља градска општина у 
складу са овим статутом;”

У истом члану после тачке 24. додаје се нова тачка која 
гласи:

„24а израђује свој план одбране који је саставни део 
Плана одбране Републике Србије и обавља друге послове у 
складу са законом и другим прописима у овој области;”.

У истом члану тачка 26. мења се и гласи: 
„уређује начин коришћења и управљања изворима; из-

даје водна акта у складу са законом;”. 
У истом члану тачка 30. мења се и гласи: 
„прибавља ствари у јавну својину града, управља и 

располаже имовином града и стара се о њеном очувању и 
увећању;”. 

У истом члану у тачки 34. речи: организацијама инвали-
да” замењују се речима: „организацијама особа са инвали-
дитетом”.

У истом члану тачка 42. мења се и  гласи:
„ствара услове за остваривање потреба и интереса мла-

дих; обезбеђује реализацију Националне стратегије за мла-
де на нивоу града; може оснивати савет за младе на нивоу 
града; утврђује и реализује акциони план за спровођење 
стратегије за младе; ствара услове за омладинско организо-
вање; оснива, прати и обезбеђује функционисање Канцела-
рије за младе;”.

Члан 3.
У члану 31. тачка 5. мења се и гласи:
„доноси урбанистичке планове и уређује коришћење 

грађевинског земљишта; одлучује о давању у закуп и 
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отуђењу грађевинског земљишта по цени, односно закуп-
нини која је мања од тржишне цене или без накнаде, у скла-
ду са законом и другим прописима;”.

У истом члану тачка 6. мења се и гласи:
„уређује услове обављања и развоја комуналних делат-

ности,  уређује опште услове одржавања комуналног реда у 
граду и мере за њихово спровођење и друга питања у вези 
обављања комуналне делатности;”.

У истом члану после тачке 6. додаје се нова тачка која 
гласи:

„6а доноси локалну стамбену стратегију у складу са На-
ционалном стратегијом социјалног становања;”.

У истом члану тачка 8. мења се и гласи:
„оснива органе, службе, јавна предузећа, установе, ор-

ганизације и друга правна лица утврђена овим статутом и 
врши надзор над њиховим радом;”.

У истом члану после тачке 8. додаје се нова тачка која 
гласи:

„8а) доноси акте којима се утврђују ствари у јавној 
својини града које користе јавна предузећа и друштва ка-
питала чији је оснивач град, као и акте којима се утврђују 
ствари у јавној својини града које улазе у капитал тих јав-
них предузећа и друштва капитала и даје сагласност за упис 
права својине јавних предузећа и друштва капитала чији је 
оснивач град на тим стварима;”.

У истом члану тачка 9. мења се и гласи:
„именује и разрешава управни и надзорни одбор уста-

нове, организације и службе чији је оснивач; именује и раз-
решава директоре установа, организација и служби чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга 
права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по 
одредбама овог статута у надлежности другог органа;”.

У истом члану после тачке 9. додају се две нове тачке 
које гласе:

„9а) именује и разрешава надзорне одборе и директоре 
јавних предузећа чији је оснивач;  даје сагласност на њихо-
ве статуте, на годишње програме пословања, на финансијс-
ке извештаје, на одлуке о задуживању јавних предузећа, на 
одлуке о улагању капитала, на одлуке о статусним промена-
ма и оснивању других правних субјеката, на одлуке о рас-
подели добити, односно начину покрића губитака, као и на 
друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање 
делатности од општег интереса, овим статутом, као и осни-
вачким актом;

9б) даје сагласност на статут и друге одлуке у складу са 
законом којим се уређује обављање делатности од општег 
интереса и уговором, правног субјекта који обавља делат-
ност од општег интереса из надлежности града;”.

У истом члану после тачке 14. додаје се нова тачка која 
гласи:

„14а) утврђује критеријуме и мерила за обим буџета 
градских општина;”.

Члан 4.
У члану 52. у тачки 8. после речи: „средстава” додају се 

речи: „и оснива службу за интерну ревизију града”.
У истом члану тачка 11. мења се и гласи:
„одлучује о прибављању и располагању стварима у јав-

ној својини града у складу са законом и овим статутом;”.
У истом члану после тачке 11. додају се три нове тачке 

које гласе:
„11а закључује уговоре о прибављању и располагању 

стварима у јавној својини града, у складу са законом  и 
овим статутом;

11б доноси акт о одузимању права коришћења на ствари 
у јавној својини града од носиоца права коришћења, у скла-
ду са законом;

11в доноси решење о отуђењу и давању у закуп грађе-
винског земљишта у јавној својини у складу са законом и 
другим прописима; доноси акт којим одлучује о установља-
вању права службености и закључује уговор о установља-
вању права службености на грађевинском земљишту у јав-
ној својини града;”.

У  истом члану  тачка 12. мења се и гласи:
„доноси акт којим се уступа, без накнаде, роба одузета 

у поступку инспекцијског надзора комуналне инспекције 
града, у хуманитарне сврхе државним органима, установа-
ма социјалне заштите, васпитно-образовним установама, 
установама културе, хуманитарним организацијама и дру-
гим корисницима хуманитарне помоћи, као и за друге оп-
равдане сврхе;”.

Члан 5.
У члану 54. тачка 3. мења се и гласи:
„даје сагласност јавном предузећу чији је оснивач град, 

на одлуку о давању гаранција, авала, јемства, залога и дру-
гих средстава обезбеђења за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса, на одлуку о располагању 
(прибављању и отуђењу) средствима у јавној својини која су 
пренета у својину јавног предузећа веће вредности, која су у 
непосредној функцији обављања делатности од општег ин-
тереса утврђених оснивачним актом, на акт о процени вред-
ности капитала и исказивању тог капитала у акцијама;”.

У истом члану тачка 4. мења се и гласи:
„разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм 

рада корисника буџета, као и других установа и организа-
ција чији је оснивач град;”.

У истом члану после тачке 4. додаје се нова тачка која 
гласи:

„4а) усваја извештаје о извршењу буџета града и доста-
вља их Скупштини града;”.

У истом члану тачка 11. брише се.

Члан 6.
У члану 63. ставу 1. после тачке 5. додаје се нова тачка 

која гласи:
„5а обавља послове које у складу са законом и посебном 

одлуком града врши власник ствари у јавној својини града, 
а који овим статутом и другим актима града нису у надлеж-
ности других органа града;”.

Члан 7.
У члану 74. после става 9. додају се два нова става која 

гласе:
„Градска општина има право коришћења на стварима 

које су у јавној својини града.
Градска општина има право јавне својине на покретним 

и непокретним стварима неопходним за рад органа и орга-
низација градске општине, у складу са посебном одлуком 
Скупштине града.”

Члан 8.
У члану 77.  у ставу1. тачка 5. брише се.
У истом члану и ставу, после тачке 6. додаје се нова та-

чка која гласи:
„6а доноси планове за постављање мањих монтажних 

објеката привременог карактера на површинама јавне на-
мене (киосци, тезге и други покретни мобилијар) по пре-
тходно прибављеној сагласности организационих једи-
ница Градске управе надлежних за послове урбанизма и 
саобраћаја,односно друге надлежне организације у складу 
са прописом града;”.



31. мај 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 23 – 3

У истом члану и ставу у тачки 7. после заграде и запете 
додају се речи: „балон хала спортске намене,”.

У истом члану и ставу тачка 9. мења се и гласи:
„стара се о одржавању комуналног реда у градској 

општини, спроводи прописе којима се уређује комунални 
ред и издаје одобрења за која је овим прописима утврђе-
на надлежност градске општине; врши инспекцијски над-
зор у комуналној области, у складу са посебном одлуком 
Скупштине града;”.

У истом члану и ставу тачка 10. мења се и гласи:
„обезбеђује коришћење пословног простора којим уп-

равља, одређује висину закупнине пословног простора и 
врши друге послове у вези са коришћењем пословног прос-
тора, у складу са законом и другим актима града;”.

У истом члану и ставу у тачки 13. после речи: „стара-
теља” додају се речи: „ чије дете није благовремено уписано, 
односно не похађа припремни предшколски програм”.

У истом члану и ставу тачка 15. мења се и гласи:
„доноси програм развоја спорта на нивоу градске 

општине који је усклађен са програмом развоја спорта на 
нивоу града; учествује у изградњи и одржавању спортских 
објеката на свом подручју; обезбеђује средства за финан-
сирање и суфинансирање програма којима се задовоља-
вају потребе грађана у области спорта на подручју градске 
општине; може оснивати установе у области спорта;”.

У истом члану и ставу тачка 16. мења се и гласи:
„спроводи националну стратегију за младе и акциони 

план политике за младе града; утврђује акциони план поли-
тике за младе на подручју градске општине који је усклађен 
са акционим планом за спровођење стратегије за младе гра-
да; може основати савет за младе на нивоу градске општи-
не; обезбеђује услове за реализацију програма установа и 
удружења младих и удружења за младе, која делују на под-
ручју градске општине; може да оснује, прати и обезбеђује 
функционисање Канцеларије за младе на свом подручју;”.

У истом члану и ставу после тачке 17. додаје се нова та-
чка која гласи:

„17а. одређује, односно одобрава продајно место на 
којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, 
као и време и начин те трговине у складу са законом;”.

У истом члану и ставу у тачки 19. речи: „јавне расвете и 
сл” замењују се речима: „јавног осветљења и сл, осим град-
ске општине из става 2. овог члана”.

У истом члану и ставу у тачка 19а мења се и гласи: 
„учествује у заштити и спасавању људи, материјал-

них и културних добара и животне средине у ванред-
ним ситуацијама и ублажавању и отклањању њихових 
последица,учествује у развоју цивилне заштите и спро-
вођењу мера и задатака цивилне заштите, образује штаб за 
ванредне ситуције на свом подручју, у складу са законом и 
актима града;”

У истом члану и ставу тачка 20. мења се и гласи:
„управља стварима у јавној својини града на којима има 

право коришћења у складу са законом;”.
У истом члану и ставу у тачки 25. речи: „организација-

ма инвалида” замењују се речима: „организацијама особа са 
инвалидитетом”.

У истом члану у ставу 2. у првој алинеји после речи: 
„путника” додају се речи: „и зоохигијене,”.

У истом члану и ставу друга алинеја брише се.
У истом члану и ставу у трећој алинеји после речи: 

„овим статутом” додају се запета и речи: „потврђује пројек-
те парцелације и препарцелације за подручје градске 
општине”.

Члан 9.
После члана 77. додаје се назив члана и нови члан који 

гласи:

„Послови које могу вршити градске општине

Члан 77а
„Градска општина може на основу акта градоначелника, у 

име и за рачун града, спроводити поступак јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, од-
носно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини града 
ради изградње објеката до 800 m² бруто развијене грађевинске 
површине, као и поступак давања у закуп односно отуђења 
грађевинског земљишта у јавној својини града непосредном 
погодбом ради легализације објеката до 800 m² бруто развије-
не грађевинске површине, у складу са законом и актима града.

Поред послова из става 1. овог члана градске општине 
Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Со-
пот и Сурчин могу на основу акта градоначелника, у име 
и за рачун града, спроводити поступак јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда за давање у закуп, 
односно отуђење, грађевинског земљишта у јавној својини 
града ради изградње објеката и преко 800 m² бруто развије-
не грађевинске површине, као и поступак давања у закуп 
односно отуђења грађевинског земљишта у јавној својини 
града непосредном погодбом ради легализације објеката 
и преко 800 m² бруто развијене грађевинске површине, у 
складу са законом и актима града.”   

Члан 10.
У члану 80. после става 3. додаје се нови став који гласи:
„Одлука о расписивању избора из става 3. овог члана 

објављује се у „Службеном листу града Београда.””.

Члан 11.
У члану 100. у ставу 3. реч: „градоначелника” замењује се 

речима: „Скупштине града”.

Члан 12.
У члану 121.  после речи: „референдума” запета и речи: 

„осим саветодавног”, бришу се.

Члан 13.
У члану 122. после речи: „референдуму” запета и речи: 

„осим на саветодавном референдуму,” бришу се.

Члан 14.
У члану 124. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Месна заједница има право коришћења на стварима у 

јавној својини града, у складу са законом и прописом, од-
носно другим актом града.”.

Члан 15.
У члану 141. став 3. мења се и гласи:
„О нацртима аката из става 1. овог члана, скупшти-

не градских општина изјашњавају се у року који се утвр-
ди приликом утврђивања нацрта ових аката, који не може 
бити  краћи од 15 дана , а ни дужи од 60 дана од дана доста-
вљања нацрта ових акта на мишљење, осим у случају изја-
шњавања о нацрту акта из алинеје пет става 1. овог члана, 
за који се може утврдити и краћи рок.”.

Члан 16.
У члану 146.  после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, о предлогу за промену 

Статута који се односи на промену броја и подручја град-
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ских општина, Скупштина града одлучује двотрећинском 
већином гласова од укупног броја одборника.”.

У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Ако Скупштина града не усвоји предлог за промену 

Статута, промени Статута по питањима садржаним у том 
предлогу, не може се приступити у наредних шест месеци 
од дана доношења акта којим се не усваја предлог за проме-
ну Статута.”.

Члан 17.
Назив и члан 147. бришу се.

Члан 18.
У члану 148. у ставу 4. речи: „резултатима саветодавног 

референдума” бришу се.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19. 
Градске општине ускладиће своје статуте са одредбама 

ове одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 20.
Прописи града ускладиће се са одредбама ове одлуке у 

року oд 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Прописи града остају на снази до њиховог усклађивања 

са одредбама ове одлуке.

Члан 21.
Скупштина града донеће одлуку из члана 3. став 8. ове 

одлуке  у року од 120 дана  од дана ступања на снагу ове од-
луке.

Члан 22.
Планови који се односе на постављање мањих монтаж-

них објеката привременог карактера на површинама јавне 
намене донети до дана ступања на снагу ове одлуке остају на 
снази до доношења планова који се односе на постављање 
мањих монтажних објеката привременог карактера  на по-
вршинама јавне намене на подручју градских општина  од 
стране градских општина у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 23.
Градска општина наставља да решава у поступцима који 

су започети, а нису окончани до дана ступања на снагу ове 
одлуке, а који се односе на зехтеве из члана 77. став 1. тачка 
5. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10).

Члан 24.
Управа градске општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, 

Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин преузеће од Град-
ске управе архиву и незавршене предмете који се односе на 
послове потврђивања пројеката  парцелације и препарцела-
ције, најкасније до 1. октобра 2013. године.

Члан 25.
Градска управа преузеће од управе градске општине : Ба-

рајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот 
и Сурчин, незавршене предмете, архиву и потребан број 
запослених, који су на дан ступања на снагу Одлуке о про-
мени Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, број 6/10), обављали послове легализације објеката, 
у року од две године од дана ступања на снагу ове одлуке.

До преузимања послова у складу са ставом 1. овог чла-
на, по захтевима за легализацију објеката решаваће управе 
градских општина из става 1. овог члана.

Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 010-390/13-С, 30. маја 2013. године 

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
маја 2013. године, на основу члана 3. става 1. тачка 3. и став 
2. тачка 4. Закона о ученичком и студентском стандарду 
(„Службени гласник РС”, број 18/10) и члана 31. тачка 7. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак доде-

ле ученичких и студентских стипендија.
Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за уче-

нике средњих школа и студенте високошколских установа 
у Београду, чији је оснивач Република Србија и  које имају 
седиште на територији града Београда.

Средства за ученичке и студентске стипендије обез-
беђују се у буџету града Београда за сваку годину. 

Стипендије које се додељују ученицима и студентима, 
исплаћују се у више месечних рата.

Члан 2. 
Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за:
1. ученике средњих школа, 
2. студенте високошколских установа,
3. ученике са инвалидитетом средњих школа и 
4. студенте са инвалидитетом високошколских установа. 

Члан 3.
Номинални износ и број стипендија за ученичке и сту-

дентске стипендије (у даљем тексту: стипендија) сваке 
године утврђује градоначелник града Београда, у оквиру 
средстава утврђених буџетом града за годину у којој се сти-
пендије додељују.

II. СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА 

Члан 4.
Услови за доделу стипендија ученицима средњих школа су:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда 

најкасније до дана расписивања конкурса; 
– да су редовни ученици друге, треће или четврте године 

средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је осни-
вач Република Србија, а имају седиште на територији града 
Београда;
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– да имају просек оцена током средњошколског образо-
вања најмање 4,75;

– да има освојену награду – за ученике гимназија и 
средњих стручних школа у школској години која претходи 
објављивању конкурса, најмање треће место на градском 
такмичењу;

– да има освојену награду – за ученике уметничких шко-
ла у две календарске године које претходе години објављи-
вања конкурса, најмање четврто место на такмичењу првог 
и другог ранга и најмање треће место на такмичењу трећег 
ранга; 

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, односно републичког буџета.

Члан 5.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 4. ове одлуке су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике 

Србије (за малолетне ученике и уверење о пребивалишту за 
једног од  родитеља/старатеља);

– потврда o редовном школовању издата од стране 
средње школе коју ученик похађа;

– фотокопија личне карте (извод из читача) ученика 
уколико је пунолетан, док се  за малолетног ученика,  доста-
вља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из 
читача) са потврдом о пребивалишту родитеља/старатеља;

– оверена фотокопија сведочанстава претходно заврше-
них разреда;

– оверена фотокопија дипломе са такмичења или потвр-
да школе или организатора такмичења да је ученик освојио 
награду;

– изјава подносиоца пријаве оверена у општини или 
суду да није корисник других општинских, градских или 
републичких стипендија или, уколико је корисник,  да ће 
се по добијању ове стипендије одрећи других (за малолетне 
средњошколце изјаву даје родитељ/старатељ).

Члан 6.
Редослед кандидата за доделу стипендија утврђује се на 

основу следећих критеријума:
1. успех остварен у претходно завршеним разредима 

средње школе и
2. освојене награде. 
За ученике гимназија и средњих стручних школа то су: 

освојене награде на градском, републичком и међународ-
ном такмичењу признатe од Mинистарства просветe Репу-
блике Србије у школској години која предходи објављивању 
конкурса (Календар такмичења и смотри ученика).

За ученике уметничких школа освојене награде на 
градском, републичком и међународном такмичењу  у две 
календарске године које претходе години објављивања 
конкурса признатe од Министарства просвете Републике 
Србије и Заједнице музичких и балетских школа и на ос-
нову донетог Календара такмичења и смотри Министар-
ства просвете Републике Србије и Стандарда за рангирање 
такмичења Заједнице музичких и балетских школа.

Успех остварен у претходно завршеним разредима 
средње школе вреднује се бројем бодова који је једнак про-
сечној оцени.

Освојене награде за ученике гимназија и средњих струч-
них школа вреднују се бројем бодова:

– освојено прво место на међународном такмичењу – 
9 бодова;

– освојено друго место на међународном такмичењу – 
8 бодова;

– освојено треће место на међународном такмичењу – 
7 бодова;

– освојено прво место на републичком такмичењу – 
6 бодова;

– освојено друго место на републичком такмичењу – 
5 бодова;

– освојено треће место на републичком такмичењу – 
4 бода;

– освојено прво место на градском такмичењу – 3 бода;
– освојено друго место на градском такмичењу – 2 бода;
– освојено треће место на градском такмичењу – 1 бод.
Освојене награде за ученике уметничких школа вред-

нују се бројем бодова:
– освојено прво место на такмичењу првог ранга – 

11 бодова;
– освојено друго место на такмичењу првог ранга – 

10 бодова;
– освојено треће место на такмичењу првог ранга – 9 бо-

дова;
– освојено четврто место на такмичењу првог ранга – 

8 бодова;
– освојено прво место на такмичењу другог ранга – 7 бо-

дова;
– освојено друго место на такмичењу другог ранга – 

6 бодова;
– освојено треће место на такмичењу другог ранга – 

5 бодова;
– освојено четврто место на такмичењу другог ранга – 

4 бода;
– освојено прво место на такмичењу трећег ранга – 

3 бода;
– освојено друго место на такмичењу трећег ранга – 

2 бода;
– освојено треће место на такмичењу трећег ранга – 1 бод.

Члан 7.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова 

оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу 
стипендија.

Комисија за формирање ранг листе за доделу стипен-
дија ученицима и студентима града Београда, утврђује ранг 
листу за ученике гимназија и средњих стручних школа и 
ранг листу за ученике уметничких школа.

Члан 8.
Уколико два или више кандидата оствари исти број бо-

дова према утврђеним мерилима и критеријумима, пред-
ност при рангирању ће имати кандидат који је освојио 
више место на такмичењу вишег ранга.

III. СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА

Члан 9.
Услови за доделу стипендија за студенте високошкол-

ских установа су:
– да су студенти студија првог степена (основне ака-

демске студије и основне струковне студије) или студија 
другог степена (мастер академске студије); 

– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште на територији града Београда 

најкасније до дана расписивања конкурса; 
– да су студенти чије се студије финансирају из буџета 

Републике Србије;
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– да су студенти најмање друге године на некој од висо-
кошколских установа чији је оснивач Република Србија, са 
седиштем на територији града Београда;  

– да имају успех са најнижом просечном оценом 9,50 то-
ком свих година студија уз услов давања године за годину и 
остварених најмање 60 бодова по Европском систему пре-
носа и акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по годи-
ни студија; 

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског односно републичког буџета.

Члан 10.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 9. ове одлуке су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике 

Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих по-

ложених испита током студирања до дана расписивања 
конкурса;

– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова 
по години студирања, за све предходне године студирања;

– потврда факултета да је студент чије се студије  фи-
нансирају из буџета Републике Србије први пут уписао 
одређену годину студија у школској години у којој је обја-
вљен конкурс и да је стицао услов давања године за годину; 

– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских,  градских 
или републичких стипендија или, уколико је корисник, да 
ће се по добијању ове градске стипендије одрећи других 
стипендија.

Члан 11.
Редослед кандидата утврђује се на основу успеха оства-

реног током студирања.
Успех остварен током студирања вреднује се висином 

просечне оцене свих положених испита до дана расписи-
вања конкурса.

Кандидати се рангирају према оствареној просечној 
оцени за време студирања.

Члан 12.
Уколико два или више кандидата остварује исти успех, 

предност при рангирању имаће кандидат који има више 
највиших оцена.

IV. СТИПЕНДИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
СРЕДЊИХ ШКОЛА

Члан 13.
Услови за доделу стипендија ученицима са инвалидите-

том  средњих школа су:
– да су држављани Републике Србије;
– да имају пријављено пребивалиште или боравиште на 

територији града Београда најкасније до дана расписивања 
конкурса;

– да су редовни ученици друге, треће или четврте годи-
не средњих школа, у четворогодишњем трајању, чији је ос-
нивач Република Србија, а седиште је на територији града 
Београда;

– да имају телесно оштећење или обољење које им трај-
но нарушава здравствено стање;

– да имају просечну оцену остварену током средњош-
колског школовања најмање 4,00.

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, односно републичког буџета.

Члан 14.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 13. ове одлуке су:
– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у 

МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) ученика 

уколико је пунолетан, док се  за малолетног ученика,  доста-
вља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из 
читача) са потврдом о пребивалишту родитеља/старатеља;

– потврда o редовном школовању и оствареном просеку 
издата од стране средње школе коју ученик похађа;

– оверена фотокопија сведочанстава претходно заврше-
них разреда;

– решење надлежног органа о постојању телесног 
оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом се доказује постојање бо-
лести.

– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских, градских 
или републичких стипендија или, уколико је корисник, да 
ће се по добијању ове градске стипендије одрећи других 
стипендија.

Члан 15.
Редослед кандидата за доделу стипендија ученицима са 

инвалидитетом средњих школа утврђује се на основу успе-
ха оствареног у претходно завршеним разредима средње 
школе.

Члан 16.
Успех остварен у претходном школовању ученика са ин-

валидитетом вреднује се на основу просечне оцене остваре-
не у претходно завршеним разредима средње школе.

Члан 17.
Кандидати се рангирају према оствареној просечној 

оцени за време школовања.
Уколико два или више кандидата остварује исти успех, 

предност при рангирању имаће кандидат који има више 
највиших оцена.

V. СТИПЕНДИЈЕ ЗА СТУДЕНТЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Члан 18.
Услови за доделу стипендија за студенте са инвалидите-

том су:
– да су студенти студија првог степена (основне ака-

демске студије и основне струковне студија) или студија 
другог степена (мастер академске студије);

– да су држављани Републике Србије;
– да имају пребивалиште или боравиште на територији 

града Београда најкасније до дана расписивања конкурса;
– да су студенти високошколске установе чији је осни-

вач Република Србија, чије је седиште на територији града 
Београда;

– да су студенти најмање друге године на некој од висо-
кошколских установа чији је оснивач Република Србија, са 
седиштем на територији града Београда;  

– да је студент први пут уписао одређену годину студија 
у школској години у којој је објављен конкурс и остварених 
најмање 37 ЕСПБ бодова по години студија;  
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– да  има телесно оштећење или обољење које му трајно 
нарушава здравствено стање

– да истовремено не примају више стипендија из 
општинског, градског, односно републичког буџета.

Члан 19.
Потребна документа која се достављају уз пријаву, који-

ма се доказује испуњеност услова из члана 18. и критерију-
ма за рангирање студената са инвалидитетом су:

– уверење о држављанству РС;
– уверење о пребивалишту или боравишту издато у 

МУП-у Републике Србије;
– фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
– потврда факултета о висини просечне оцене свих по-

ложених испита током студирања до момента расписивања 
конкурса;

– потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова 
по години студирања, за све предходне године студирања;

– потврда  факултета да је студент први пут уписао 
одређену годину студија у школској години у којој је обја-
вљен конкурс; 

– решење надлежног органа о постојању телесног 
оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и 
медицинска документација којом се доказује постојање бо-
лести.

– изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини 
или суду, да није корисник других општинских,  градских 
или републичких стипендија или, уколико је корисник, да 
ће се по добијању ове градске стипендије одрећи других 
стипендија.

Члан 20. 
Редослед кандидата за доделу стипендија студентима са 

инвалидитетом, утврђује се на основу успеха оствареног у 
претходном школовању.

Члан 21.
Успех остварен у претходном школовању исказује се ви-

сином просечне оцене положених испита током студирања 
до дана расписивања конкурса.

Кандидати се рангирају према оствареној просечној 
оцени за време студирања.

Уколико два или више кандидата остварује исти успех, 
предност при рангирању имаће кандидат који има више 
највиших оцена.

VI. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 

Члан 22.
Ученик односно студент, за време примања стипендије, 

обавезује се: 
– да похађа наставу;
– да неће променити место пребивалишта за време до-

бијања стипендије;   
– да неће отићи на школовање или на усавршавање   у 

иностранство за време добијања стипендије, без предходне 
писане сагласности даваоца стипендије.

Члан 23.
У случају да ученик/студент  не извршава обавезе из чла-

на 22. одлуке, давалац стипендије може раскинути уговор.
Ученик/студент има обавезу враћања стипендије, уко-

лико не изврши обавезе из члана 22. ове одлуке у години за 
коју не извршава обавезе.

VII. ПОСТУПАК 

Члан 24.
Стипендије додељује град Београд на основу конкурса 

који расписује организациона јединица Градске управе гра-
да Београда надлежна за обављање послова из области об-
разовања и дечје заштите (у даљем тексту: организациона 
јединица) за сваку годину.

Члан 25.
Стипендија се додељује на основу конкурса за доделу 

стипендија ученицима средњих школа и студентима висо-
кошколских установа, као и конкурса за доделу стипендија 
за ученике са инвалидитетом средњих школа и студенте са 
инвалидитетом високошколских установа,  који садрже:

– услове за доделу стипендија и критеријума;
– број и номинални износ стипендија;
– потребна документа;
– рок за пријављивање на конкурс.

Члан 26.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подно-

си се надлежној организационој јединици града Београда.
Образац пријаве се преузима на сајту града Београда 

или непосредно у организационој јединици.
Обрасац пријаве садржи податке о кандидату, са спис-

ком докумената које је потребно доставити уз образац 
пријаве.

Кандидати пријаву достављају непосредно организацио-
ној јединици или путем поште.

Члан 27.
Разматрање поднетих пријава и формирање предло-

га ранг листе врше: Комисија за формирање ранг листе за 
доделу стипендија ученицима и студентима града Београда 
и Комисија за формирање ранг листе за доделу стипендија 
ученицима и студентима са инвалидитетом града Београ-
да (у даљем тексту: комисије), које образује градоначелник 
града Београда за сваку годину.

Стручне и административне послове за потребе Коми-
сија, обавља организациона јединица.

Члан 28.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана обја-

вљивања конкурса у неким од дневних листова који излазе 
у Београду. Уколико се пријава не подноси непосредно ор-
ганизационој јединици, већ се доставља путем поште, да-
тум предаје пошти сматра се датумом предаје организаци-
оној јединици.

Приспеле пријаве за доделу стипендија разматрају ко-
мисије.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је 
предата након истека рока за пријављивање. Неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка, 
исте ће бити враћене подносиоцу пријаве. 

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи 
сву потребну документацију која је наведена у конкурсу. 
Непотпуну пријаву комисија одбацује закључком против 
кога се може изјавити жалба Градском већу града Београда. 

Члан 29. 
Комисије разматрају пријаве које су пристигле на кон-

курс, врши бодовање и рангирање у складу са овом одлуком 
за подносиоце пријава и на основу утврђеног броја бодова 
и рангирања, сачињава предлог ранг листе за доделу сти-
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пендија и објављује је на огласној табли, на званичном сајту 
града Београда и/или средствима јавног информисања. 

Предлог ранг листе садржи: назив Комисије, правни 
основ за припрему предлога ранг листе, редни број, име и 
презиме подносиоца пријаве на конкурс, назив школе од-
носно факултета, година школовања односно студирања, 
број бодова по критеријуму, укупан збир бодова, датум 
утврђивања предлога и начин подношења приговора.

Комисије објављују предлог ранг листе ученика и студената, 
на које сваки учесник конкурса има право приговора у року од 
осам дана од дана њеног објављивања на сајту града Београда. 

Члан 30.
Сваки учесник у конкурсу, може градоначелнику гра-

да Београда преко комисије, уложити приговор на предлог 
ранг листе, у року од осам дана од дана објављивања. 

Након доношења акта градоначелника града Београда 
по приговору, комисија припрема предлог коначне ранг ли-
сте и доставља је градоначелнику града Београда.

На основу предлога коначне ранг листе градоначелник 
града Београда доноси одлуку о додели стипендија.

Након доношења одлуке градоначелника града Београда 
о додели стипендија, иста се објављује је на огласној табли, 
на званичном сајту града Београда и/или средствима јавног 
информисања.

Члан 31.
Одлука из члана 30., је коначна.
Одлука из става 1. овог члана нарочито садржи:
– име и презиме ученика/студента коме је додељена сти-

пендија,
– податке о стипендији,
– образложење одлуке.

Члан 32.
На основу одлука градоначелника града Београда о до-

дели стипендија, ученик, његов родитељ или старатељ, од-
носно студент закључује Уговор о стипендирању са градом 
Београдом, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са 
коришћењем стипендије, у року од 15 дана од дана доноше-
ња одлуке градоначелника града Београда. 

Члан 33.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о ученичким и студентским стипендијама („Службени лист 
града Београд”, број 51/11).

Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-410/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године,  на основу члана 57. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 
и 93/12 ), а у вези са чланом 52. Закона о јавним набавка-
ма („Службени гласник РС”, број 124/12), члана 12. став 1. 
тачка 6), Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 31. став 1. тачка 7) Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) 
донела је

ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА, ПРОЈЕКАТА И АК-
ТИВНОСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРА-

ДА БЕОГРАДА У 2014. И 2015. ГОДИНИ

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

ности који ће се финансирати из буџета града Београда у 
2014. и 2015. години.

Члан 2.
Програми, пројекти и активности из члана 1. ове одлуке 

финансираће се из прихода и примања буџета града Београ-
да планираних на извору финансирања 01, и то:

– за 2014. годину у износу од 65.688.632.500 динара, 
– за 2015. годину у износу од 70.074.639.100 динара. 

Члан 3.
Део прихода и примања из члана 2. ове одлуке користиће 

се за финансирање програма, пројеката и активности у 
2014. и 2015. години, за које су надлежни корисници буџета 
града Београда (у даљем тексту: буџетски корисници), и тo:

Редни 
број

Буџетски корисник 
– носилац активности Ставка Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2014. г 2015. г

1 Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове

1.1. Израда Плана генералне регулације, са Стратешком проценом  утицаја планираних садржаја на 
животну средину, за део привредне зоне Јаково, градска општина Сурчин

6.596.018    0    

свега: 6.596.018    0    
2 Секретаријат за комуналне 

и стамбене послове
2.1. Студија ЕТФ - Истраживање повољних ефеката увођења мониторинга и одређивања стварне 

пропусне моћи 110 кв кабловских водова у дистрибутивној мрежи Београда
2.500.000    2.500.000    

2.2. Истраживање и примена субгеотермалних подземних водених ресурса у концепту повећања 
енергетске ефикасности у зградарству

300.000    0    

2.3. Програм промоције ОИЕ и ЕЕ у ОШ града Београда 400.000    500.000    
2.4. Софтверско-програмско одржавање сајта Управе за енергетику 500.000    500.000    
2.5. Развој и надградња Информационог система енергетике града Београда ИСЕБ 12.000.000    12.000.000    
2.6. „Поправимо заједно“ специјализоване услуге 10.300.000    4.000.000    
2.7. „Поправимо заједно“ -  фасаде 34.000.000    0    
2.8. „Поправимо заједно“ -  лифтови 36.000.000    28.000.000    
2.9. „Поправимо заједно“ -  кровови 2.500.000    0    

2.10. Израда и постављање табли са називима улица и кућним бројевима 4.000.000    0    
2.11. ЈКП „ Градска чистоћа“- програм одржавања 300.000.000    0    
2.12. ЈКП „Зеленило Београд“- програм одржавања 260.000.000    0    
2.13. Ревитализација фасада и зграда под заштитом државе 50.000.000    50.000.000    
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Редни 
број

Буџетски корисник 
– носилац активности Ставка Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2014. г 2015. г

2.14. Стручна контрола вишегодишњих инвестиција - стручни надзор, конзерваторски надзор, коор-
динатори над радовима на фасадама, над радовима на зеленим површинама и над радовима на 
другим комуналним објектима

3.000.000    3.000.000    

2.15. Инвестициона улагања у комуналну делатност јавних зелених површина 30.000.000    0    
2.16. Инвестициона улагања у комуналну делатност Аде Циганлије 10.000.000    0    
2.17. Инвестиционо улагање у комуналну делатност Погребних услуга 30.000.000    0    
2.18. Инвестициона улагања у Бео Зоо врт 30.000.000    0    
2.19. Надзор над извођењем монтажно - демонтажних радова свечаног осветљења града 1.000.000    0    
2.20. Годишњи програм пословања Ветеринарске установе „Ветерина Београд“ 500.000.000    0    
2.21. Накнада штете за повреде нанесене од стране паса луталица 50.000.000    0    

свега: 1.366.500.000    100.500.000    
3 Служба за опште послове 3.1. Куповина канцеларијског материјала за потребе Градске управе 70.000.000    0    

3.2. Куповина лож уља (мазута) за загревање објеката у 27.марта 43-45 и Краљице Марије бр.1 50.000.000    0    
3.3. Услуге чишћења пословних објеката које користе организационе јединице Градске управе 50.000.000    0    
3.4. Куповина горива за потребе службених аутомобила Градске управе 42.500.000    0    
3.5. Телекомуникациона услуга  L3VPN-  повезивање Градске управе 40.000.000    44.000.000    
3.6. Пружање услуга техничког одржавања зграда и опреме Градске управе 33.500.000    0    
3.7. Куповина основних животних намирница и колонијалне робе за потребе Одељења за угоститељс-

ке услуге Градске управе града Београда
25.000.000    0    

3.8. Осигурање имовине и моторних возила Градске управе града Београда 12.000.000    0    
3.9. Редовно одржавање службених аутомобила Градске управе 7.500.000    0    

3.10. Куповина папирне галантерије за одржавање тоалетне хигијене за потребе Градске управе 7.200.000    0    
3.11. Осигурање запослених у Градској управи, Градском јавном правобранилаштву и Грађанског бра-

ниоца
5.500.000    0    

3.12. Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате 4.700.000    0    
3.13. Молерско-фарбарски и суво монтажни радови у објектима Градске управе 4.200.000    0    
3.14. Столарски и подополагачки радови у објектима које користи Градска управа 3.600.000    0    
3.15. Израда штампаног материјала за потребе Градске управе 3.200.000    0    
3.16. Куповина матичних књига и остале службене евиденције неопходне за рад матичара и за потребе 

Секретаријата за управу
3.200.000    0    

3.17. Потрошни материјал-електро материјал -  Куповина електроматеријала за потребе Градске управе 3.200.000    0    
3.18. Куповина хемијских средстава за одржавање хигијене за потребе Градске управе 2.600.000    0    
3.19. Закуп склоништа за потребе Градске управе, Управе за енергетику  и Секретаријата за имовинско 

правне послове
2.500.000    2.800.000    

3.20. Резервни делови-за аутомобиле - Куповина резервних делова за службене аутомобиле Градске 
управе

2.200.000    0    

3.21. Куповина архивских полица - Куповина архивских полица и металних ормара за архиву 2.000.000    0    
3.22. Куповина канцеларијског намештаја за потребе Градске управе града Београда 2.000.000    0    
3.23. Куповина потрошног материјала за одржавање исправности и хигијене службених аутомобила 

Градске управе
900.000    0    

3.24. Куповина моторних и осталих уља и антифриза за потребе службених аутомобила Градске управе 800.000    0    
3.25. Услуга урамљивања и застакљивања за потребе Градске управе града Београда 800.000    0    

свега: 379.100.000    46.800.000    
4 Секретаријат за саобраћај 4.1. Куповина  и уградња сњмафорских уређаја за опремање раскрсница 16.000.000    0    

4.2. Надзор семафорске сигнализације: EURO надзор 1.000.000    0    
4.3. Надзор семафорске сигнализације: SWARKO надзор 500.000    0    
4.4. Надзор семафорске сигнализације: SKALLA MOUTION надзор 750.000    0    
4.5. Одржавање постојећих лиценци софтверског пакета (PTV Vision, TRANSOFT I ESRI - ArcGis) 1.175.833    0    
4.6. Одржавање постојеће 2 лиценце „Auto Turn“ софтвера и 2 лиценце „Parc CAD“ софтвера 157.320    0    
4.7. Одржавање 2 од 6 постојећих лиценци софтверског пакета „PTV VISION“ 733.180    0    
4.8. Пружање услуга стручно-техничког надзора над радовима из облаасти техничког регулисања са-

обраћаја
2.400.000    0    

свега: 22.716.333    0    
5 Дирекција за путеве 5.1. Услуга одржавања 8 кракова покретних степеница, 7 лифтова за инвалиде и 5 пумпи за одвод 

подземних вода у подземним пешачким пролазима у Београду
15.000.000    0    

5.2. Услуга вршења стручног надзора над извођењем радова из Програма одржавања улица и 
општинских путева

170.000.000    0    

5.3. Одржавање и осигурање безбедног саобраћаја на путним прелазима на улицама и општинским 
путевима

10.000.000    0    

5.4. Одржавањеулица и локалних путева на територији 17 градских општина 654.000.000    0    
5.5. Одржавање уличног дрвореда у улици Обилићев венац у Београду, одржавање уличних жардиње-

ра на територији општина Стари град, Савски венац и Врачар у Београду
1.100.000    0    

свега: 850.100.000    0    
6 Секретаријат за заштиту 

животне средине
6.1. Услуге спровођења планова пошумљавања подручја Београда 50.000.000    0    

6.2. Пројекат „ Успостављање катастра зелених површина Београда“-ГИС 20.000.000    15.000.000    
6.3. Ажурирање и иновирање Катастра водних појава и објеката на територији Београда са израдом 

дигиталне карте и базе података - наставак пројекта
5.000.000    0    
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Буџетски корисник 
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Износ у динарима
2014. г 2015. г

6.4. Израда пројекта „ Испитивање утицаја (биљних) биофилтера у зонама великог загађења на тери-
торији града Београда“ - наставак пројекта

3.500.000    0    

6.5. Примена биоиндикатора оксидативног стреса код биљака у процени екотоксилошког ризика у 
зонама високог загађења на територији града Београда -наставак пројекта

4.200.000    0    

6.6. Пројекат истраживања површина и израда планова пошумљавања подручја Београда од 2012-
2014.године

6.500.000    0    

6.7. Израда пројекта „Рецентно стање, интезитет и последице деградације обала Колубаре на терито-
рији општине Обреновац 

4.000.000    0    

6.8. Снимање стања степена загађености земљишта тешким металима у двориштима обданишта и ос-
новних школа у Београду

1.000.000    0    

6.9. „Потенцијални ризици од присуства тешких метала, радионуклеида и органских полутаната у 
земљишту, водама и храни у рубним деловима града“

3.000.000    0    

6.10. План квалитета ваздуха 5.000.000    0    
6.11. Мерење емисије димних гасова из индивидуалних топлотних извора на територији Београда 2.500.000    0    
6.12. Истраживање постојећих карактеристика планираних намена простора,извора и нивоа буке и 

одређивање акустичних зона са ограничењима и забранама употребе извора буке на територији 
Београда

10.000.000    15.000.000    

6.13. Управљање полимерним отпадом на територији града Београда 5.000.000    0    
6.14. Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из отпадне полиетиленте-

рефталатне амбалаже и алкидних, полиестарских и полиуретанских производа базираних на тим 
полиолима 

7.000.000    0    

6.15. Спровођење акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима са земље 23.920.000    0    
6.16. Организација мониторинга и вршења послова стручне прогнозе, надзора и контроле глодара на 

територији Београда за период 2012-2014.године
4.000.000    0    

6.17. Организација мониторинга и вршења послова стручне прогнозе, надзора и контроле ларви и 
одраслих форми комараца на територији Београда за период 2012-2014.године

9.500.000    0    

6.18. Организација мониторинга и вршења послова стручне прогнозе, надзора и контроле крпеља на 
територији Београда за период 2012-2014.године

2.500.000    0    

6.19. Организација и извођење акција сузбијања ларви и одраслих форми комараца из авиона на тери-
торији Београда у периоду од 2012-2014.године

36.500.000    0    

свега: 203.120.000    30.000.000    
7 Секретаријат за културу 7.1. Набавка лож уља за установе културе 14.000.000    0    

7.2. Набавка угља за установе културе 700.000    0    
7.3. Физичко техничко обезбеђење Београдске тврђаве 37.000.000    0    
7.4. Физичко техничко обезбеђење Музеја града Београда 19.500.000    0    
7.5. Физичко техничко обезбеђење Легата Петар Добровић 2.300.000    0    

свега: 73.500.000    0    
8 Секретаријат за образо-

вање и  дечју заштиту
8.1. Енергенти 1.046.500.000    0    

8.2. Комуналне услуге - дератизација 11.750.000    0    
8.3. Осигурање 41.400.000    0    
8.4. Медицинске услуге 27.830.000    0    
8.5. Материјал - намирнице 1.344.555.850    0    
8.6. Материјал - хигијена 82.708.000    0    
8.7. Остале опште услуге - превоз енергената 2.392.000    0    

свега: 2.557.135.850    0    
9 Секретаријат за спорт и 

омладину
9.1. Програми који се реализују за време зимског школског распуста 13.480.450    

свега: 13.480.450    0    
10 Секретаријат за социјалну 

заштиту
10.1. Набавка лож уља за потребе установа социјалне заштите 10.000.000    0    

10.2. Осигурање имовине и корисника установа социјалне заштите 700.000    0    
10.3. Превоз деце корисника Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју 27.600.000    30.000.000    
10.4. Превоз особа са инвалидитетом 85.000.000    93.500.000    
10.5. Линије Д1 и Д2 - превоз деце 9.000.000    9.600.000    
10.6. Здравствена заштита по уговору 3.600.000    3.960.000    
10.7. Набавка намирница за потребе Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у 

развоју
25.000.000    0    

10.8. Набавка средстава за хигијену за потребе  Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју

15.000.000    0    

10.9. Набавка топлих оброка за потребе корисника  Центра за смештај и дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју

25.000.000    0    

10.10. Услуге обезбеђења објеката Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у раз-
воју

10.000.000    0    

10.11. Услуге обезбеђења објеката одељења Градског центра за социјални рад 14.000.000    0    
10.12. Припрема и дистрибуција топлих оброка за социјално угрожене категорије становништва 1.000.000.000    0    
10.13. Набавка намирница и средстава за хигијену за потребе Прихватилишта за одрасла и стара лица 20.000.000    0    
10.14. Програм физичке културе и рекреације од стране корисника услуга социјалне заштите 1.500.000    0    

свега: 1.246.400.000    137.060.000    
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Редни 
број

Буџетски корисник 
– носилац активности Ставка Назив програма, пројекта и инвестиционе активности

Износ у динарима
2014. г 2015. г

11 Агенција за пословни 
простор

11.1. Осигурање имовине 4.580.000    0    

11.2. Пословни објекти, сезонски ремонт 23 подстанице 1.000.000    0    
свега: 5.580.000    0    

12 Завод за информатику и 
статистику

12.1. Услуге одржавања софтверског пакета у Секретаријату за финансије 400.000    0    

12.2. Услуге одржавања хардверско-софтверског система дата центра на локацији Тиршова 1,  27.марта 
43-45 и Трг Николе Пашића 6

5.900.000    0    

12.3. Услуге одржавања УПС и расхладних система за сервер сале 1.300.000    0    
12.4. Услуге одржавања система евиденције радног времена 2.200.000    0    
12.5. Услуге одржавања активне мрежне комуникационе опреме у објектима ГУ 400.000    0    
12.6. Услуге сервисирања штампача, скенера, монитора са обезбеђењем резервних делова 100.000    0    
12.7. Одржавање ГИС система на платформи MAPINFO Profesional 3.000.000    0    

свега: 13.300.000    0    
13 Агенција за инвестиције и 

становање
13.1. ЕРП пројекат 177.000.000    155.000.000    

13.2. Консултанске услуге 10.800.000    8.400.000    
свега: 187.800.000    163.400.000    

14 Агенција за јавне набавке 14.1. Беби пакети - текстилни део 110.000.000    120.000.000    
свега: 110.000.000    120.000.000    

15 Секретаријат за привреду 15.1. Робне резерве - трошкови складиштења 13.536.411    14.213.231    
15.2. Робне резерве - трошкови осигурања робе 500.000    500.000    

свега: 14.036.411    14.713.231    
Укупно: 7.049.365.062    612.473.231

Члан 4.
Корисници буџетских средстава управљају преузетим обавезама у складу са Законом о буџетском систему а до износа 

средстава и за намене за које су им та средства опредељена чланом 3. ове одлуке.
Уговори о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, које закључују буџетски корисници  

морају бити закључени у складу са прописима који регулишу јавне набавке.

Члан 5.
Руководилац буџетског корисника одговоран је за преузимање обавеза и њихову верификацију, као и за закониту, на-

менску, економичну и ефикасну употребу буџетских  средстава.

Члан 6.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о финансирању програма,пројеката и инвестиционих ак-

тивности корисника средстава буџета града Београда у 2014. и 2015.години („Службени лист града Београда”, број 65/13).

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 4-409/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 7. став 3. Закона о Комуналној 
полицији („Службени гласник РС”, број 51/09) и чл. 26. и 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10) донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ

Члан 1.
У Одлуци о комуналној полицији („Службени лист гра-

да Београда”, број 6/10), у члану 14, после става 2. додаје се 
нови став који гласи:

„У случају из става 2. овог члана, комунални полицајац 
обавештава учиниоца прекршаја о констатованој повреди 
прописаног реда, правној квалификацији и законским по-
следицама.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-411/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕМАЊИНЕ, СВЕТОЗАРА МАРКО-
ВИЋА, СРПСКИХ ВЛАДАРА И КРАЉА МИЛУТИНА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока 

између улица: Немањине, Светозара Марковића, Српских 
владара и Краља Милутина, градска општина Савски венац 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен 

је део територије градске општине Савски венац, између улица: 
Немањине, Светозара Марковића, Српских владара и Краља 
Милутина, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,97 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се Привред-

ном друштву за пројектовање и остале услуге „Биро 59” из 
Београда, Смиљанићева 4 (у складу са Уговором бр. 17/2 од 
30. јула 2012. године закљученим са Привредним друштвом 
за инжењеринг, консалтинг и грађевинарство „Глобал парк” 
д.о.о.) који је дужан да нацрт плана изради у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Привредно друштво за инжењеринг, консалтинг и 
грађевинарство „Глобал парк” д.о.о, из Београда, Булевар 
ослобођења 7-9.

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

па се изради Концепта плана детаљне регулације.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

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

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

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

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Савски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства и урбанизма и седам примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две ко-
пије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” градске општине 
Савски венац и обрађивача плана (по једна копија).

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

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Са-
вски венац.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-396/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕБОЈШИНЕ, РУДНИЧКЕ, БУЛЕВА-
РА ОСЛОБОЂЕЊА И КАРАЂОРЂЕВОГ ПАРКА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока 

између улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења 
и Карађорђевог парка, градска општина Врачар (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Врачар, између 
улица: Небојшине, Рудничке, Булевара ослобођења и Ка-
рађорђевог парка, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 3 ha.
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Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу 

„MARKOM PROJECT LINE” д.о.о. из Београда, Господара 
Вучића бр. 180 (у складу са Уговором број У-ПД 01/13 од 10. 
јануара 2013. године закљученим са Снежаном Жунић из Бео-
града, Косовска 3, Борча) које је дужно да нацрт плана изради 
у року од осам месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Снежана Жунић, Београд, Борча, Косовска бр. 3.

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

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

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

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства и урбанизма и седам примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две ко-
пије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” градске општине 
Врачар и обрађивача плана (по једна копија).

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

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

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-397/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉ-
НЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ (СМТ) – II ФАЗА, ОД 
ПРИСТУПНОГ ПУТА КА КОМПЛЕКСУ ТРАФОСТАНИ-
ЦЕ „БЕОГРАД 20” ДО АУТО-ПУТА И ВЕЗЕ СА НОВОМ 

МОКРОЛУШКОМ УЛИЦОМ (ПЕТЉА „ЛАСТА”) 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације спољне ма-

гистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од приступног пута ка 
комплексу трафостанице „Београд 20” до ауто-пута и везе са 
Новом мокролушком улицом (петља „ласта”), градска општи-
на Звездара (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део трасе у оквиру коридора Спољне магистралне 
тангенте (СМТ) на подручју градске општине Звездара, од 
приступног пута ка комплексу трафостанице „Београд 20” 
до ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља 
„Ласта”), површине око 87,80 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београд”, Палмотићева бр. 30 из Београ-
да, који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Његошева бр. 84, Београд.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину. 

Члан 7.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид, 

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства и урбанизма и шест примерака копија 
у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда (по две копије), ЈУП 
„Урбанистички завод Београда” и градске општине Звезда-
ра (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Звездара.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-398/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НА-
СЕЉА МИРИЈЕВО, ДЕО МАКРОГРАЂЕВИНСКОГ БЛО-
КА „В”, НА ЛОКАЦИЈИ „ОРЛОВСКО НАСЕЉЕ”, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела на-

сеља Миријево, део макрограђевинског блока „В”, на ло-

кацији „Орловско насеље”, градска општина Звездара (у 
даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део насеља Миријево у оквиру дела макрограђевин-
ског блока „В”, на истоку до улице Витезова Карађорђеве 
звезде, на северозападу до границе ПДР-а Спољне магис-
тралне тангенте СМТ) – I фаза, на северозападу до гра-
нице макрограђевинског блока „В”, на западу до Миријев-
ског булевара, на југу до планираних саобраћајница које 
повезују локацију „Орловско насеље” са улицом Витезова 
Карађорђеве звезде и Миријевским булеваром, део терито-
рије градске општине Звездара, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 31,5 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београд”, Палмотићева бр. 30 из Београ-
да, који је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Његошева бр. 84, Београд.

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

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

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

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
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ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства и урбанизма и седам примерака копија 
у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда (по две копије), ЈУП 
„Урбанистички завод Београда“  градске општине Звездара 
(по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Звездара.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-399/13-С – 30. мај 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РЕТЕН-
ЗИЈЕ „ЛАСТА” И МОКРОЛУШКОГ КИШНОГ КОЛЕК-
ТОРА ОД РЕТЕНЗИЈЕ „ЛАСТА” ДО ПОСТОЈЕЋЕГ 
МОКРОЛУШКОГ КИШНОГ КОЛЕКТОРА У УЛИЦИ 
СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ И ЗВЕЗДАРА 

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације ретен-

зије „Ласта” и Мокролушког кишног колектора од ретензије 
„Ласта” до постојећег Мокролушког кишног колектора у 
Улици Стефана Првовенчаног, градске општине Вождовац 
и Звездара (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Вождовац и Звез-
дара, на подручју КО Вождовац и КО Велики Мокри Луг, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 16,00 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 

нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београд”, Палмотићева бр. 30 из Београ-
да, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Његошева број 84, Београд.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину. 

Члан 7.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид, 

и трајању јавног увида огласиће се у дневним средстви-
ма информисања и у информативном гласилу градских 
општина Вождовац и Звездара. 

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства и урбанизма и седам приме-
рака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Ди-
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по 
две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда” градским 
општинама Вождовац и Звездара (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Вождовац и Звездара.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-400/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТО-
РА ИЗМЕЂУ ИБАРСКЕ МАГИСТРАЛЕ, АУТОПУТСКЕ 
ОБИЛАЗНИЦЕ И ПРУГЕ БЕОГРАД–БАР, ГРАДСКА 

ОПШТИНА РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације простора 

између Ибарске магистрале, Аутопутске обилазнице и пру-
ге Београд–Бар, градска општина Раковица (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије ГО Раковица јужно од Аутопутске 
обилазнице, деоница између Ибарске магистрале и желез-
ничке пруге Београд–Бар, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 305 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

План детаљне регулације се може доносити фазно. Кон-
цептом плана детаљне регулације утврдиће се целине – 
фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу  које ће бити одређено у поступку спровођења јавних 
набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

градска општина Раковица, Београд, Мишка Крањкца бр. 12.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради Стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

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

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства и урбанизма и седам примерака копија 
у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда (по две копије), ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, ЈП „Пословни центар Рако-
вица” и градске општине Раковица (по једна копија).

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

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

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-401/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БАЊЕ У 

ОВЧИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације бање у 

Овчи, градска општина Палилула (у даљем тексту: план де-
таљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије ГО Палилула, која обухвата простор 
насеља Овча, северно од Овчанског пута и Нушићеве улице, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 107 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.
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Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

План детаљне регулације се може доносити фазно. Кон-
цептом плана детаљне регулације утврдиће се целине – 
фазе које је могуће даље самостално плански разрађивати.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

бабанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30 из Бео-
града, који је дужан да нацрт плана изради у року од 20 ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Његошева бр. 84, Београд.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради Стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

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

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства и урбанизма и седам примерака копија 
у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда (по две копије), ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, и градске општине Пали-
лула (по једна копија).

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

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

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-402/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА 51 У НОВОМ БЕОГРАДУ, ПРОСТОР ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА МАРКА ЧЕЛЕБОНОВИЋА И ПАРТИЗАНСКЕ 

АВИЈАЦИЈЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела Бло-

ка 51 у Новом Београду, простор између улица Марка Челе-
боновића и Партизанске авијације, градска општина Нови 
Београд (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Нови Београд, 
простор између улица Марка Челебоновића и Партизан-
ске авијације са везама саобраћајница иинфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 4,7 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београд”, Палмотићева бр. 30 из Београ-
да, који је дужан да нацрт плана изради у року од шест ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 5.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће „M Centar Power” д.о.о. Београд, Михајла Пупина бр. 
117а (Уговор број 021-167 од 1. фебруара 2013. године).

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

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

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

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Нови Београд.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове и Републичког геодетског завода и један приме-
рак оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства и урбанизма и седам примерака копија 
у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда (по две копије), ЈУП 
„Урбанистички завод Београда”, и градској општини Нови 
Београд (по једна копија).

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

не регулације огласиће се у средствима дневног информисања 
и у информативном гласилу градске општине Нови Београд.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-403/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗЛАТИ-

БОРСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације Злати-

борске улице, градска општина Лазаревац (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Лазаревац, који 

обухвата коридор планиране Златиборске улице између 
Улице Вељка Влаховића и северне границе Плана генерал-
не регулације дела градског насеља Лазаревац („Службени 
лист града Београда”, број 6/08), површине око 1,5 hа.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавних 
набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од 
шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће ЈП „Дирекција”, Лазаревац.

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

па се изради концепта плана детаљне регулације.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

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

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

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана, Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове и Републичког геодетског завода и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства животне средине и просторног планирања и 
осам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове и Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда (по две копије), ЈУП „Урбанистички завод Београда”, 
ЈП Дирекција, Лазаревац, градске општине Лазаревац и об-
рађивачу плана (по једна копија).
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Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради Плана де-

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

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-404/13-С, 30. мај 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 
24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА 
КУСАДАК, МЗ ШОПИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗА-

РЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације насеља 

Кусадак, МЗ Шопић, градска општина Лазаревац (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Лазаревац, део 
Месне заједнице Шопић, насеље Кусадак, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 170 ha.

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

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

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

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

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу  које ће бити одређено у поступку спровођења јавних 

набавки и које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће ПД за производњу, прераду и транспорт угља РБ „Ко-
лубара” д.о.о. Светог Саве 1, Лазаревац.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

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

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

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

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три при-

мерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се 
по овери чувати код Скупштине града Београда као доносио-
ца плана, Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
и Републичког геодетског завода и један примерак оригина-
ла у дигиталном облику за потребе Министарства животне 
средине и просторног планирања и осам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда (по два копије), ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, ЈП Дирекција, Лазаревац, градске 
општине Лазаревац и обрађивача плана (по једна копија).

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

не регулације огласиће се у средствима дневног информисања 
и у информативном гласилу градске општине Лазаревац.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-405/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу Закона о јавним службама („Служ-
бени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05) и члана 31. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 
39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИ-

ЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
Овом одлуком врши се допуна Одлуке о промени осни-

вачког акта Центра дечјих летовалишта и опоравилишта 
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града Београда („Службени лист града Београда“, број 
10/11), тако што се у члану 4. став 4. после алинеје 14. додаје 
нова, која гласи:

„4939 – остали превоз путника у копненом саобраћају.”

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

Скупштина града Београда
Број 020-413/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маја 
2013. године, на основу члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 
8. Одлуке о условима и начину постављања привремених 
објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 
10/11), донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање привремених објеката на јавним површи-
нама врши се сагласно Одлуци о условима и начину по-
стављања привремених објеката на јавним површинама у 
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02 – пре-
чишћени текст, 11/05, 29/07, 61/09, 24/10 и 10/11) и Пра-
вилнику о типу, величини, изгледу и другим условима за 
постављање привремених објеката на јавним површинама 
(„Службени лист града Београда”, број 62/12).

Овим планом утврђују се локације – места и услови 
постављања привремених објеката, њихова врста, тип, ве-
личина и намена, на јавним површинама подручја градске 
општине Вождовац.

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Локација 1 – Улица војводе Степе, код Улице Јове Илића, 
ка парку.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 9,5 m², 
трговина

Локација 2 – Улица војводе Степе, ка углу са Табановач-
ком улицом, код такси станице. 

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина 

Локација 3 – Улица војводе Степе на углу са улицом 
Боже Јанковића.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 4 – Улица војводе Степе, код Никшићке улице 
и стајалишта ЈГС-а. 

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 5 – Улица војводе Степе, код зграде бр. 120.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 6 – Улица војводе Степе, на углу са улицом Ка-

петана Завишића. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 7 – Улица војводе Степе, испред зграде бр. 272.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 9,5 m², 

трговина
Локација 8 – Улица војводе Степе, испред зграде бр. 274 

до 276.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 9 – Бебелова улица на углу са Улицом војводе 

Степе, код стајалишта трамвајских линија бр. 9, 10 и 14, од 
центра града.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина 

Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 10 – Бебелова улица на углу са Улицом војводе 
Степе, код стајалишта трамвајских линија бр. 9, 10 и 14, ка 
центру града.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 11 – Булевар ослобођења, ка углу са Улицом 
Саве Машковића.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина 

Локација 12 – Врачарска улица, код зграде Булевар осло-
бођења бр.88.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 
m², трговина

Локација 13 – Паунова улица, наспрам Тржног центра, 
код тролејбуског стајалишта, ка окретници трамваја.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 14 – Улица војводе Степе, испред Фармацеут-
ског факултета.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 15 – Насеље Кумодраж, угао улице Мајске и 
Гуњак испред самоуслуге.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 16 – Кумодрашка улица, код зграде бр. 91.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 17 – Улица војводе Степе, код биоскопа 

„Вождовац”, на углу са Улицом краља Владимира
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 18 – Кумодрашка улица, код зграде поште и 

стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 19 – Угао улица Љубе Вучковића и Дарвинове, 

код зграде самопослуге.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 20 – Улица браће Јерковић, испред зграде бр.92.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
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Локација 21 – Улица Мештровићева, испред зграде 
бр.32.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 22 – Мештровићева улица, испред зграде бр.34. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 23 – Улица Драгице Кончар, код зграде бр.23, 

код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 24 – Улица Браће Срнић, испред зграде бр.23.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 25 – Улица војводе Степе, испред Саобраћајног 

факултета. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 26 – Улица Радована Симића Циге, код зграде 

бр.2 и стајалишта аутобуске линије бр. 30.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 27 – Улица Војислава Илића, испред зграде бр.24, 

код Улице Радована Симића Циге, насеље Медаковић 2.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 28 – Улица Војислава Илића, код стајалишта 

ЈГС-а, ка Улици Боривоја Стевановића и згради бр. 1-11.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина.
Локација 29 – Заплањска улица, десно од улаза у Цен-

трално гробље.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 9,5 m², 

трговина
Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 9,5 m², 

трговина 
Објекат 3 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 30 – Заплањска улица, код зграде бр. 35 и стаја-

лишта ЈГС-а.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 

m², трговина
Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 

m², трговина
Локација 31 – Устаничка улица, испред зграде бр. 14.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 32 – Устаничка улица, на углу са Улицом Ми-

лорада Бонџулића, код стајалишта ЈГС-а од центра града.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 33 – Устаничка улица, на углу са Улицом Ми-

лорада Бонџулића, ка згради РК „Београд”. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 34 – Устаничка улица, испред зграде бр. 79.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 35 – Устаничка улица, на углу са Крушевачком 

улицом, ка згради бр. 81.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 

m², трговина

Локација 36 – Устаничка улица, на делу испред парк-шу-
ме, ка Улици Грчића Миленка.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 37 – Љермонтова улица, на углу са улицом 
Јужноморавске бригаде, наспрам зграде МУП-а.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 38 – Устаничка улица, код улице Јужноморавс-
ке бригаде и стајалишта ЈГС-а.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 39 – Устаничка улица, испред зграде бр.127, 
дуж подзида између два степеништа.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 40 – Устаничка улица, испред зграде бр.127, 
дуж подзида.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 41 – Устаничка улица, код терминуса „Ласта”.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 42 – Улица Војислава Илића, испред продавни-

це „Горица”.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 43 – Улица Војислава Илића, испред стадиона 

„Синђелић”. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 44 – Улица господара Вучића, испред зграде II 

економске школе.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Објекат 2 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 45 – Римска улица, паркинг наспрам зграде 

бр.5 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 46 – Улица Војислава Илића на углу са Улицом 

Карла Лукача, испред зграде „Ц – маркета”. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 47 – Угао Паунове и Црнотравске улице, поред 

супермаркета.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 48 – Улица браће Јерковић, окретница аутобуса 

ЈГС-а бр. 26.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 49 – Улица браће Јерковић, код зграде бр. 78-80.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 50 – Насеље Кумодраж 2, Кумодрашка улица 

код зграде бр. 378, центар МЗ.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 

m², трговина 
Локација 51 – Устаничка улица, код зграде бр. 130.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
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Локација 52 – Село Пиносава, Булевар ослобођења, ка 
Улици III нова, испред зграде бр. 42.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 53 – Село Пиносава, Булевар ослобођења, ка 
Улици III нова, испред зграде бр. 46.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина 

Локација 54 – Село Бели Поток, Булевар ослобођења, 
испред зграде бр. 36.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина 

Локација 55 – Село Бели Поток, Улица Васе Чарапића, 
испред зграде бр. 48.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 
m², трговина

Локација 56 – Устаничка улица, код зграде бр. 132. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 57 – Село Кумодраж, Улица војводе Степе, 

испред СЦ „Торвел”. 
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина
Локација 58 – Село Рипањ, Ерчанска улица, испред згра-

де бр. 2.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 59 – Село Рипањ, Ерчанска улица, испред згра-

де бр. 1.
Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 

трговина 
Локација 60 – Устаничка улица, код стајалишта ауто-

буских линија бр. 30 и 31 ка центру града пре зграде ГО 
Вождовац.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 61 – Село Кумодраж, угао Улица војводе Степе 
и Земљорадничке улице.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 62 – Улица Паунова, код стајалишта ЈГС-а, тро-
лејбуси бр. 40 и 41 од центра града испред супермаркета 
„Макси”.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина 

Локација 63 – Заплањска улица, испред поште, МЗ 
„Митрово брдо”.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 4,37 
m², трговина

Локација 64 – Улица Саве Машковића, код ресторана 
„Шабачки слатинац”.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 65 – Заплањска улица код зграде Улица Јована 
Бијелића бр. 1. 

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Локација 66 – Ибарска улица код зграде Устаничка ули-
ца бр. 67.

Објекат 1 – киоск, тип „ДЕО 87”, бруто површине 6,5 m², 
трговина

Овим планом утврђено је постављање 77 привремених 
објеката на 66 локацијe градске општине Вождовац.

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат разраде места постављања. 

Елаборат разраде места постављања мора садржати си-
туациону приказ места постављања (1:200 или 1:100), при-
каз привременог објекта који се поставља и приказ под-
земних водова на месту постављања, односно сагласности 
надлежних јавних комуналних предузећа. 

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Овај план доставља се на спровођење организационој 

јединици управе градске опшине Вождовац надлежној за 
комуналне послове, која издаје одобрење за постављање на 
основу елабората разраде места постављања, који су овери-
ли Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Се-
кретаријат за саобраћај. 

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део:  I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ,

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ,
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА.

Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА Локација 1:5.000.
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 353-406/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
маја 2013. године, на основу члана 9. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 
18/06, 61/09, 24/10 и 10/11) и члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
У БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВ-

СКИ ВЕНАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Постављање тезги и других покретних привремених 

објеката на јавним површинама градских општина врши се 
сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних 
привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр. 
31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације-места на којима је 
могуће постављање тезги и других покретних привремених 
објеката, време коришћења тих места, трајање радног вре-
мена и типови објеката, њихова величина, намена и врста 
робе, на јавним површинама подручја градске општине Са-
вски венац.

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Конзерватор за сладолед 
Конзерватор за сладолед је типски отворени покретни 

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

Локација 1 – Светоникољски парк, завршетак попречне 
стазе ка Улици Хаџи Николе Живковића, код долазних пе-
рона БАС-а.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 2 – Светоникољски парк, код Железничке ули-

це, завршетак попречне стазе ка Железничкој станици.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 3 – Парк Луке Ћеловића, централни део.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 4 – Парк Луке Ћеловића, на углу Улице Гаврила 

Принципа и Каменичке улице.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 5 – Трг Славија, на делу између Улице краља 

Милана и Немањине улице, лево од јарбола.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 6 – Трг Славија, на делу између Улице краља 

Милана и Немањине улице, десно од јарбола.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 7 – Улица Незнаног јунака, испред зграде бр.2 

– „Маxi market”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед. 
Локација 8 – Железничка улица, на делу између Желез-

ничке и Аутобуске станице „Београд”, код споредног излаза 
из Железничке станице.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 9 – Савски трг, код Железничке станице „Бео-

град”, лево од излаза. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 10 – Делиградска улица, унутар комплекса 

„Спортско село Савски венац”. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 11 – Угао Улице Зелени венац и Каменичке 

улице, преко пута ТЦ „Зелени венац”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 12 – Булевар кнеза Александра Карађорђевића, 

стајалиште ЈГС-а код болнице „Драгиша Мишовић”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 13 – Тиршова улица на углу са Делиградском 

улицом код зграде бр.5а-7а. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 14 – Улица Косте Главинића, на окретници ау-

тобуса линије бр.44. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 15 – Ресавска улица, испред зграде СКЦ-а, код 

трамвајског стајалишта. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 16 – Бранкова улица, испред ресторана „MC 

Donald’s”, поред стајалишта ЈГС-а, плато.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 17 – Угао улица Гаврила Принципа и Милова-

на Миловановића.
Објекат 1- конзерватор за сладолед.
Локација 18 – Улица кнеза Милоша, код зграде бр. 83.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 19 – Пастерова улица, на углу са Булеваром ос-

лобођења, ка парку. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 20 – Пастерова улица на углу са Улицом докто-

ра Суботића, између паркинга и пешачког пролаза.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 21 – Улица Михајла Аврамовића, стајалиште 

ЈГС-а код Ортопедске болнице „Бањица”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.

Локација 22 – Бранкова улица, стајалиште ЈГС-а „Зелени 
венац”, лево од ресторана „MC Donald’s”.

Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 23 – Југ Богданова улица, испред зграде бр. 2, 

код стајалишта ЈГС-а „Зелени венац”.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 24 – Булевар војводе Мишића испред зграде 

бр. 14, улаз у Београдски сајам.
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 25 – Улица краљице Наталије, испред зграде 

бр. 31.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 26 – Угао улица краљице Наталије и кнеза Ми-

лоша, код зграде бр. 47. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 27 – Улица Немањина код зграде бр.36, на углу 

са Улицом краља Милутина. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 28 – Црнотравска улица, код стајалишта ЈГС-а 

испред зграде бр. 17 – ВМА.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 29 – Булевар Франша Де Переа на углу са Сло-

венском улицом испред зграде бр. 1, код стајалишта ЈГС-а.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 30 – Улица Др Милутина Ивковића, преко 

пута ресторана „Ужице”, испред парка.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 31 – Аутобуска станица „Ласта”, на улазном 

делу из Улице Хаџи Николе Живановића.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.

Конзерватор за сладолед и расхладна витрина поставље-
ни уз малопродајни објекат

Конзерватор за сладолед је типски отворени покретни 
објекат, индустријски произведен, димензија 70 х 140 х 75 
cm, површине 0,98 m². Расхладна витрина је типски отворе-
ни покретни објекат, димензија 70 х 70 х 200 cm, површине 
0,49 m². Постављају се у функцији малопродајног објекта 
без припадајуће слободне површине.

Локација 1 – Словенска улица бр. 2, испред малопродај-
ног објекта „Трафика плус” у оквиру предузећа „Невана Тим”.

Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Локација 2 – Словенска улица бр. 2, испред малопродај-

ног објекта „Трафика” у оквиру предузећа „Невана Тим”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина
Локација 3 – Добропољска улица бр. 61, испред малоп-

родајног објекта „Хелукс”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина
Локација 4 – Београдска аутобуска станица, Железничка 

улица бр. 4, испред малопродајног објекта „БАС бифе”, код 
перона бр. 35.

Објекат 1 и 2 – расхладна витрина
Локација 5 – Београдска аутобуска станица, Железничка 

улица бр. 4, испред малопродајног објекта „БАС продавни-
ца”, код перона бр. 23.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 6 – Бранкова улица бр.1, испред малопродајног 

објекта „Тамара грил”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина
Локација 7 – Улица адмирала Гепрата бр.3, испред мало-

продајног објекта „Нена”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина
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Локација 8 – Тиршова улица бр. 27 на углу са Делиградском 
улицом, зграда ДИФ-а испред малопродајног објекта „Дрим”.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 9 – Улица краљице Наталије бр. 60, испред ма-

лопродајног објекта „Агенција Милица”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 10 – Дурмиторска бр. 12, испред малопродај-

ног објекта „Црвени крст”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 11 – Балканска улица бр. 49, испред малопро-

дајног објекта „Бутик Соло”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Локација 12 – Улица др Милутина Ивковића бр. 2/б, 

испред малопродајног објекта „Абади”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина
Локација 13 – Улица Адмирала Гепрата бр. 3, испред ма-

лопродајног објекта „Форнети”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 14 – Улица Кнеза Милоша бр. 81, испред мало-

продајног објекта „Јабучило”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 15 – Улица Југ Богданoва бр. 2, локал бр. 3, 

испред малопродајног објекта „Трафика”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 16 – Улица Југ Богданова бр. 1, испред малоп-

родајног објекта „Трафика”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина
Локација 17 – Улица Зелени венац бр. 23, испред малоп-

родајног објекта „Зелени венац”. 
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина
Локација 18 – Каменичка улица бр. 13, испред малопро-

дајног објекта „Анге”.
Објекат 1 – расхладна витрина
Локација 19 – Сарајевска улица бр. 14, испред малопро-

дајног објекта „B&П”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 20 – Вишеградска улица бр. 16, испред малоп-

родајног објекта „Спектар” локал бр. 6, плато. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 21 – Улица Др Милутина Ивковића бр. 2/ц, 

испред малопродајног објекта „Слаткиш”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Локација 22 – Улица Андре Николића бр. 3, код про-

давнице „МАКСИ”, испред малопродајног објекта „Јована 
Станисављевић”. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Локација 23 – Савска улица бр. 1, испред малопродајног 

објекта „Тираж дизајн”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина
Локација 24 – Бирчанинова улица бр. 38 на углу са Улицом 

краља Милутина, испред малопродајног објекта „Цврчак”
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 и 3 – расхладна витрина
Локација 25 – Југ Богданова улица бр. 2, локала бр. 1, 

испред малопродајног објекта „Корнер шоп”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 

Локација 26 – Сарајевска улица бр. 81, испред малопро-
дајног објекта „Меда”. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Локација 27 – Булевар Кнеза Александра Карађорђевића 

бр. 9, парк код болнице Драгиша Мишовић, испред малоп-
родајног објекта „Tempo Styling”. 

Објекат 1 и 2 – расхладна витрина
Локација 28 – Савски трг бр. 13, испред малопродајног 

објекта „МР маркет”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед 
Објекат 2 – расхладна витрина

Апарат за кокице 
Апарат за кокице је отворени покретни објекат, израђен 

од метала и стакла, димензија 70 х 70 х 160 cm, површине 
0,49 m². Поставља га корисник непосредно као самостални 
објекат са припадајућом слободном површином од 1,0 m², 
користи током целе године у радном времену од 8 до 24 
часа и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Трг Славија, на делу између Улице краља 
Милана и Немањине улице, десно од јарбола.

Објекат 1 – апарат за кокице.
Локација 2 – Булевар ослобођења на углу са Улицом др 

Милутина Ивковића, ка парку.
Објекат 1 – апарат за кокице.

Сандук за чишћење обуће
Сандук за чишћење обуће је отворени лако покретни 

објекат, израђен од дрвета и метала, димензија 60 х 30 х 25 
cm, површине 0,18 m². Поставља га корисник непосредно 
као самостални објекат на припадајућој површини од 1.0 
m², користи током целе године у радном времену од 8 до 24 
часа и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Савски трг, десно од излаза из Железничке 
станице „Београд”.

Објекат 1 – сандук за чишћење обуће.
Локација 2 – Југ Богданова улица, плато аутобуског 

стајалишта Зелени венац. 
Објекат 1 – сандук за чишћење обуће.
Локација 3 – Светоникољски парк, завршетак пошпреч-

не стазе ка Улици Хаџи Николе Живковића, код долазних 
перона БАС-а. 

Објекат 1 – сандук за чишћење обуће.

Специјализовано возило за шалтерску продају брзе хране
Специјализовано возило за шалтерску продају брзе хра-

не је возило стандарних димензија 3.00 х 1.80 m. Поставља 
се на паркинг површини и користи се током целе године. 

Локација 1 – Булевар војводе Мишића, код билетарнице 
Београдског сајма.

Објекат 1 – специјализовано возило за шалтерску про-
дају брзе хране.

Локација 2 – Улица Др Милутина Ивковића, код ОШ 
„Војвода Живојин Мишић”. 

Објекат 1- специјализовано возило за шалтерску про-
дају брзе хране.

Локација 3 – Делиградска улица на углу са Улицом Косте 
Тодоровића, у комплексу КЦБ. 

Објекат 1 – специјализовано возило за шалтерску про-
дају брзе хране.

Локација 4 – Улица незнаног јунака, код самопослуге 
преко пута зграде ТВ „Пинк”. 

Објекат 1 – специјализовано возило за шалтерску про-
дају брзе хране.



31. мај 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 23 – 25

Овим планом утвђено је постављање 106 покретних 
привремених објеката на 68 локација.

– конзерватори за сладолед (самостални) – 41,
– конзерватори за сладолед (уз малопродајне објекте) – 22, 
– расхладне витрине (уз малопродајне објекте) – 34, 
– апарати за кокице – 2, 
– сандуци за чишћење обуће – 3,
– специјализована возила за шалтерску продају брзе 

хране – 4.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план сходно чл. 13. и 14. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката („Службе-
ни лист града Београда”, бр.31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 
24/10 и 10/11) спроводи градска општина Савски венац.

Одобрење за постављање покретног објекта, односно 
коришћење места утврђеног овим планом, издаје организа-
циона јединица градске општине Савски венац надлежна за 
комуналне послове, и оно садржи ситуациону разраду мес-
та постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта техничким 
описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, реклам-
ни проспект), на који је дата сагласност од стране Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријата 
за саобраћај, а код простора од културно-историјског зна-
чаја, који су проглашени за културно добро, и сагласност 
надлежног завода за заштиту споменика културе.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део:  I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ,

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ,
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА.

Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА Локација 1:5.000.
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

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

Скупштина града Београда
Број 353-407/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. 
маја 2013. године, на основу члана 9. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката у Београ-
ду („Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 
18/06, 61/09, 24/10 и 10/11) и члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У 
БЕОГРАДУ – ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање тезги и других покретних привремених 
објеката на јавним површинама градских општина врши се 
сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних 

привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр. 
31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 24/10 и 10/11).

Овим планом утврђују се локације-места на којима је 
могуће постављање тезги и других покретних привреме-
них објеката, време коришћења тих места, трајање радног 
времена и типови објеката, њихова величина, намена и врс-
та робе, на јавним површинама подручја градске општине 
Звездара.

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Конзерватори за сладолед 
Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни 

објекат, израђен од метала, димензија 70 х 140 х 75 cm, по-
вршине 0,98 m². 

Локација 1 – Парк „Ћирило и Методије”, пешачка стаза.
Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика 

културе града Београда. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 2 – Булевар краља Александра, плато испред 

зграде ГО Звездара. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 3 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 77. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 4 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 87. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 5 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 160. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 6 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 176. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 7 – Булевар краља Александра, испред пијаце 

„Ђерам”, ка Пећкој улици. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 8 – Булевар краља Александра, испред пијаце 

„Ђерам”, ка Улици Живка Карабиберовића. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 9 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 196. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 10 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 145. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 11 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 

216-218. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 12 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 173. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 13 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 252. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 14 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 

199в. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 15 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 201. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 16 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 241. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 17 – Булевар краља Александра, плато испред 

Цветкове пијаце. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед. 
Локација 18 – Улица Вјекослава Ковача, код почетне ста-

нице аутобуске линије 309. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 19 – Улица господара Вучића, окретница ауто-

буса 46 и 55, острво. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
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Локација 20 – Улица Мите Ружића, код зграде бр. 2. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 21 – Булевар краља Александра, код броја 488, 

окретница трамваја ка Устаничкој улици. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 22 – Булевар краља Александра, код броја 488, 

окретница трамваја ка пасажу. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 23 – Батутова улица, на углу са Улицом Дими-

трија Туцовића, десно од улаза у Градску болницу. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед. 
Локација 24 – Северни булевар, код зграде бр. 17б. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 25 – Миријевски венац, код зграде бр. 18-20. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 26 – Учитељска улица, код зграде бр. 60. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 27 – Улица Војислава Илића, код Устаничке 

улице и станице ЈГС ка центру града. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 28 – Устаничка улица, код зграде бр. 170е и 

станице ЈГС-а од центра града. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 29 – Устаничка улица, код зграде бр. 194. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 30 – Устаничка улица, код почетне станице ау-

тобуске линије број 31, ка центру града. 
Објекат 1 и 2 – конзерватор за сладолед. 
Локација 31 – Устаничка улица, код ресторана „Пиленце”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 32 – Гусињска улица, прилаз зградама „РУДО”. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 33 – Устаничка улица, код зграде бр. 248а. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 34 – Улица браће Срнић, окретница тролејбуса 

број 29. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 35 – Улица Николе Груловића, код зграде МЗ, 

Велики Мокри Луг. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 

Апарат за сладолед 

Апарат за сладолед је типски, покретни објекат, израђен 
од метала, димензија 120х80х160 cm, површине 0,98 m². 

Локација 1 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 
156. 

Објекат 1 – апарат за сладолед. 

Апарати за кокице

Апарат за кокице је типски, отворени покретни објекат, 
димензија 80x120x160 cm. 

Израђен је од метала и стакла. Површина објекта износи 
0,96 m².

Локација 1 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 174.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 2 – Булевар краља Александра, код зграде 

бр.197б.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 3 – Булевар краља Александра, код зграде 

бр.488, окретница трамваја.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 
Локација 4 – Улица устаничка, испред зграде бр. 194, 

тротоар.
Објекат 1 – Апарат за кокице. 

Колица за продају брзе хране

Колица за продају брзе хране је отворени лако покрет-
ни објекат, израђен од метала, димензија 120х160х200 cm и 
површине 1,92 m². Поставља га корисник непосредно као 
самостални објекат, користи током целе године у радном 
времену од 8 до 24 часа и уклања по истеку радног времена. 
Објекат се у току радног времена задржава на за то одређе-
ним местима са припадајућом слободном површином. Про-
даја брзе хране врши се у складу са одредбама ст. 1, 2. и 3. 
члана 65. Закона о туризму („Службени гласник РС”, брoj 
36/09) и другим позитивним прописима којима је регулисан 
промет прехрамбених производа. 

Локација 1 – угао Улице Милоша Зечевића и Булевара 
краља Александра, код зграде бр. 201, тротоар.

Објекат 1 – колица за продају брзе хране.

Ротациони сталак за продају штампе

Ротациони сталак за продају штампе је отворени лако 
покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, виси-
не 180 cm и површине 0,50 m². Поставља га корисник непо-
средно као самостални објекат са припадајућом слободном 
површином од 1.0 m², користи током целе године у радном 
времену од 8 до 24 часа и уклања по истеку радног времена.

Локација 1 – Булевар краља Александра, код зграде бр. 
206, тротоар.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе 

Тезге за продају цвећа

Тезга за продају цвећа је отворени лако покретни обје-
кат, израђен од метала, димензија 100 х 200 х 220 cm и повр-
шине 2,0 m² 

Локација 1 – Улица краљице Марије, код улаза у парк.
Потребна је сагласност Завода за заштиту споменика 

културе града Београда.
Објекат 1 – тезга за продају цвећа. 
Локација 2 – Улица краљице Марије, код Више пословне 

школе.
Објекат 1 – тезга за продају цвећа. 
Локација 3 – Улица прешевска, код породилишта.
Објекат 1 – тезга за продају цвећа. 

Конзерватори за сладолед и расхладне витрине уз малоп-
родајне објекте и киоске

Конзерватор за сладолед је типски, отворени покретни 
објекат, израђен од метала, димензија 70 х 140 х 75 cm, по-
вршине 0,98 m². 

Расхладна витрина је типски, отворени покретни обје-
кат, израђен од метала, димензија 70 х 70 х 200 cm, површи-
не 0,49 m². 

Локација 1 – Булевар краља Александра бр. 143, испред 
„SKOK SHOP”.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 2 – Булевар краља Александра бр. 177, испред 

д.о.о „ШКОРПИЈА”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Локација 3 – Булевар краља Александра бр. 228, испред 

СТЗР „МАРКО”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 4 – Булевар краља Александра бр. 244а, испред 

„ПЕК II”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
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Локација 5 – Булевар краља Александра бр. 272, испред 
„BGD TRADE”.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 6 – Булевар краља Александра бр. 459, испред 

ТР „Миловановић”, тротоар. 
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 7 – Булевар краља Александра бр. 488а, испред 

пекаре „Ваган”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 8 – Булевар краља Александра бр. 488а, локал 

16, испред СТР „Галија”. 
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 9 – Булевар краља Александра бр. 488а, локал 

73, испред СТР „3М+”. 
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 10 – Булевар краља Александра бр. 488а, локал 

70, испред ТКР „ИНЕС 2”. 
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 11 – Булевар краља Александра бр. 548, „Јо-

хајејо”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 12 – Улица Марка Орешковића бр. 27, испред 

СТР „ЗРНО”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 13 – Улица Дескашева бр. 2, „Момировићево 

сокаче”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 14 – Улица Устаничка бр. 180, испред СТР 

„РЕЉА”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 15 – Улица Устаничка бр. 204а, локал бр.2, 

испред СТР „БИО ДУЋАН МОЈЕ ЗРНО”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 16 – Улица устаничка бр. 222а, испред СТР 

„Грал”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 17 – Улица устаничка бр. 224, испред ТУР 

„САЛЕ +”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 18 – Улица устаничка бр. 239, испред ТКР 

„Инес 2”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 19 – Улица устаничка бр. 258, испред СТР 

„МПР”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 20 – Улица Рузвелтова бр. 14, испред СТР 

„Вишња”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Локација 21 – Улица Димитрија Туцовића бр. 18, испред 

„Celex-in” д.о.о. – РЈ „Пума”. 
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Локација 22 – Улица Димитрија Туцовића бр. 29, испред 

„SOUL FOOD” д.о.о.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 23 – Улица Димитрија Туцовића бр. 30, испред 

СТР „БОБИЦА”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.

Локација 24 – Улица Димитрија Туцовића бр. 61, испред 
„SOUL FOOD” д.о.о.

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 25 – Улица Димитрија Туцовића бр. 96д, 

испред СТР „Каспер”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 26 – Улица Димитрија Туцовића бр. 152, 

испред „Špar II”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 27 – Улица Димитрија Туцовића бр. 154, 

испред СТР „Shop Chilli Villi”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 28 – Улица Радојке Лакић бр. 15, испред ТР 

„Владисављевић”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 29 – Улица Ђуке Динић бр. 9, испред мини 

маркета „ВИП”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 30 – Улица Војводе Богдана бр. 26, испред СТР 

„СИМ”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 31 – Улица Браће Срнић бр. 47, испред д.о.о. 

„ДАТОС”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 32 – Улица Гвоздићева бр. 21, испред СТР „ВЕ-

НЕРА 2”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 33 – Улица Кајмакчаланска бр. 12, испред ТР 

„SWEET MARKET”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
Локација 34 – Улица Хајдук Станкова бр. 31, испред 

„CORNER SHOP”.
Објекат 1 и 2– расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 35 – Северни булевар бр. 6, испред СТР „DIE 

BESTE D.M.H”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед. 
Локација 36 – Улица Батутова бр. 5, испред „CORNER 

SHOP”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 37 – Улица Голубачка бр. 6, испред ТР „АНА 

МАРКЕТ”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 38 – Улица Вељка Дугошевића бр. 19, испред 

„Charlie” д.о.о.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 39 – Улица Прешевска бр. 24, испред СТР 

„Степенице 1”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 40 – Улица Прешевска бр. 31, испред СТР 

„Свидерски Иван”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
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Локација 41 – Улица Прешевска бр. 48, испред СТР 
„LELLA 13”.

Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 42 – Улица Војислава Илића бр. 15, испред СТР 

„ГРАНД МАРКЕТ”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 43 – Улица Војислава Илића бр. 121, испред ТР 

„GREEN MARKET”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 44 – Улица Војислава Илића бр. 151а, испред 

СТКР „ЗОРА”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 45 – Улица Мис Ирбијеве бр. 14а, испред СТР 

„РАДЊИЦА”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 46 – Улица Михајла Тодоровића бр. 12г, „ТРГО-

ЦЕНТАР”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 47 – Улица 16. октобра бр. 19, испред ТР 

„ДАЦА”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 48 – Улица Зорана Радмиловића бр. 6, испред 

СТР „УНА 6”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 49 – Улица Миријевски венац бр. 34в, испред 

СТР „УНА М”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 50 – Улица Матице српске бр. 43, испред ТР 

„СЛАТКО СРЦЕ”.
Објекат 1– конзерватор за сладолед. 
Локација 51 – Улица Самјуела Бекета бр. 5, испред СТР 

„АНЂЕЛА”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед. 
Локација 52 – Улица Косте Нађа бр. 8з, испред СТР „ЗЕ-

ЛЕНА ЈАБУКА”.
Објекат 1– конзерватор за сладолед. 
Локација 53 – Улица Косте Нађа бр. 29, испред ТР „МАР-

КЕТ САВА”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 54 – Улица Улофа Палмеа бб, испред СТР 

„БОВЕЛ”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 55 – Улица Меше Селимовића бр. 9а, испред 

ТР „МВ МАРКЕТ”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
Локација 56 – Улица витезова Карађорђеве звезде бр. 

107г, испред ТР „ЛОЛА ПЛУС”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.
Локација 57 – Улица Византијска бр. 36, испред СТЗР 

„ЗЛАТНО ПЕЦИВО”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
Локација 58 – Улица Зорана Радмиловића бр. 5, испред 

„МG CODE”.
Објекат 1 и 2 – расхладна витрина.
Објекат 3 – конзерватор за сладолед.

Овим планом утврђено је постављање укупно 174 
покретна привремена објекта, и то: 

– конзерватори за сладолед – 39, 
– апарат за сладолед – 1,
– апарати за кокице – 4,
– колица за продају брзе хране – 1,
– ротациони сталак за продају штампе – 1, 
– тезге за продају цвећа – 3, 
– конзерватори за сладолед уз малопродајне објекте – 55,
– расхладне витрине уз малопродајне објекте – 70,

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план сходно чл. 13. и 14. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09, 
24/10 и 10/11) спроводи градска општина Звездара.

Одобрење за постављање покретног објекта, односно 
коришћење места утврђеног овим планом, издаје организа-
циона јединица градске општине Звездара надлежна за ко-
муналне послове, и оно садржи ситуациону разраду места 
постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта техничким 
описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, реклам-
ни проспект), на који је дата сагласност од стране Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове и Секретаријата 
за саобраћај.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат плана садржи текстуални и графички део.
Текстуални део:  I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ,

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ,
III. СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА.

Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА Локација 1:5.000.
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

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

Скупштина града Београда
Број 353-408/13-С, 30. маја 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маjа 
2013. године, на основу члана 14. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОР-

НЕ КОМИСИЈЕ

1. Разрешава се дужности заменик члана Градске избор-
не комисије, Весна Миздрак.

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

Скупштина града Београда
Број 118-387/13-С, 30. маjа 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 30. маjа 2013. године, на основу члана 14. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

1. Именује се за заменика члана Градске изборне комисије, Никола Црногорац, на предлог Демократске странке Србије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-388/13-С, 30. маjа 2013. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Страна
Одлука о промени Статута града Београда – – –  1
Одлука о ученичким и студентским стипен-

дијама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4
Одлука о финансирању програма, пројеката и 

активности корисника средстава буџета града Бео-
града у 2014. и 2015. години  – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о допуни Одлуке о комуналној полицији  11
Одлука о изради плана детаљне регулације 

блока између улица: Немањине, Светозара Марко-
вића, Српских владара и Краља Милутине, градска 
општина Савски венац– – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
ка између улица: Небојшинe, Рудничкe, Булеварa 
ослобођења и Карађорђевог парка, градска општи-
на Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације 
спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од 
приступног пута ка комплексу трафостанице „Бе-
оград 20” до ауто-пута и везе са Новом мокролу-
шком улицом (петља „Ласта”) – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
насеља Миријево, део макрограђевинског блока „В” 
на локацији „Орловско насеље”, градска општина 
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о изради плана детаљне регулације ре-
тензије „Ласта” и мокролушког кишног колектора 
од ретензије „Ласта” до постојећег мокролушког 
кишног колектора у Улици Стефана Првовенчаног, 
градске општине Вождовац и Звездара – – – – – – –  15

Страна
Одлука о изради плана детаљне регулације прос-

тора између Ибарске магистрале, аутопутске обилаз-
нице и пруге Београд–Бар, градска општина Раковица  16

Одлука изради плана детаљне регулације бање у 
Овчи, градска општина Палилула– – – – – – – – – –  16

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
Блока 51 у Новом Београду, простор између ули-
ца Марка Челебоновића и Партизанске авијације, 
градска општина Нови Београд  – – – – – – – – – – –  17

Одлука о изради плана детаљне регулације Зла-
тиборске улице, градска општина Лазаревац  – – –  18

Одлука о изради плана детаљне регулације насеља 
Кусадак, МЗ Шопић, градска општина Лазаревац – –  19

Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког 
акта Центра дечијих летовалишта и опоравилишта 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

План постављања привремених објеката на јав-
ним површинама у Београду – подручје градске 
општине Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

План постављања тезги и других покретних 
привремених објеката на јавним површинама у Бе-
ограду – подручје градске општине Савски венац –  22

План постављања тезги и других покретних 
привремених објеката на јавним површинама у Бе-
ограду – подручје градске општине Звездара  – – –  25

Решење о разрешењу заменика члана Градске из-
борне комисије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  28

Решење о именовању заменика члана Градске 
изборне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  29

САДРЖАЈ
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

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