
Градоначелник града Београда 18. jaнуара 2018. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон) и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – од-
лука УС) и члана 13. став 3. Одлуке о такси превозу („Служ-
бени лист Града Београда”, број 126/16), донео је

ПРА ВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ИС-
ПИТИВАЊУ ПОГОДНОСТИ И КЛАСИФИКАЦИЈИ 

ТАКСИ ВОЗИЛА

Члан 1.
У Правилнику о испитивању погодности и класифика-

цији такси возила („Службени лист Града Београда”, број 
86/17) у члану 5. став 1. после речи: „упут)” ставља се тачка 
и бришу се речи: „који издаје организациона јединица.”

У истом члану, у ставу 3. алинеја 1. бришу се речи: „за 
издавање упута”.

Члан 2.
У члану 6. став 2. алинеја 6. после речи: „дана” брише се та-

чка, додаје запета и речи „у случају привремене спречаности 
организационе јединице да изврши увид у Регистар АПР-а.”

Члан 3.
У члану 11. став. 1. алинеја 8. бришу се речи: „клима-

уређај, возила која се класификују у „I lux” класу морају по-
седовати”.

У истом члану и ставу тачка 10. мења се и гласи: 
„– да је такси дозвола постављена тако да иста буде ис-

такнута на видном месту;”
У истом члану и ставу, алинеја 11. мења се и гласи:
„– да је бочна ознака такси возила постављена у складу 

са чланом 7. ставом 4. Упутства о изгледу и издавању такси 
исправа, ознака и ценовника;” 

Члан 4.
У члану 14. став 2. брише се.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градоначелник града Београда

Број 34-379/18-Г, 18. јануара 2018. године
Градоначелник

Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда 18. јануара 2018. године, 
на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. 
закон), члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлу-
ка УС) и члана 17. став 16. Одлуке о такси превозу („Служ-
бени лист Града Београда”, број 126/16), донео је

УПУТС ТВ О 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА О ИЗГЛЕДУ 
И ИЗДАВАЊУ ТАКСИ ИСПРАВА, ОЗНАКА И ЦЕНОВ-

НИКA

Члан 1.
У Упутству о изгледу и издавању такси исправа, ознака 

и ценовника („Службени лист Града Београда”, број 86/17) у 
члану 1, након речи: „ознака” додаје се запета, реч: „и” брише 
се, а након речи: „ценовника” додају се речи: „и обавештења”. 

Члан 2.
У члану 3. ставу 4. бришу се речи: „је светлећа кровна 

ознака, која”.
У истом члану, у ставу 6. речи: „послове саобраћаја” за-

мењују се речима „организовање и начин обављања такси 
превоза.”

У истом члану након става 7. додаје се нови став који 
гласи: „Обавештење садржи права и обавезе корисника 
такси услуге.” 

Члан 3.
Назив тачке 2. мења се и гласи: „САДРЖАЈ ТАКСИ 

ИСПРАВА, ОЗНАКА, ЦЕНОВНИКА И ОБАВЕШТЕЊА” 

Члан 4.
У члану 4. у ставу 7. у алинеји 5 реч: „вожње” замењује се 

речима: „такси услуге”. 
У истом члану након става 7. додаје се нови став који 

гласи: 
„Обавештење садржи:
– наслов „Права и обавезе корисника такси услуге” 
– подтабела са правима корисника такси услуга и 
– подтабела са обавезама корисника такси услуга 
– табела о корисним обавештењима корисника такси ус-

луге као и телефоне у случају примедби корисника.” 

Члан 5.
У члану 5. у тачки 2. речи „став 7” замењују се речима 

„став 6.”
У истом члану у тачки 3. речи „став 3” замењују се речи-

ма „став 2.”
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У истом члану тачка 4. мења се и гласи: „4. Идентифика-
циона ветробранска налепница за возила „I лукс” класе

Идентификациона ветробранска налепница за возила „I 
лукс” класе је ознака чија позадина је у основи плаве боје, 
величине 54 х 86 mm, која садржи податке о такси возилу из 
члана 4. став 3. Упутства исписана словима односно броје-
вима црне боје, са одговарајућом заштитом у циљу спреча-
вања злоупотребе, а у свему према графичком приказу да-
том у прилогу бр. 4.”

У истом члану у тачки 5. бришу се речи: „светлећа кров-
на ознака”, а након речи: „одлуком.” додају се речи: „За вре-
ме превоза путника светло на кровној ознаци у делу који 
садржи назив „ТАХI” мора бити искључено, а у делу на 
којем је означен број мора остати укључено. Светла кровне 
ознаке на такси возилима без путника остаје укључено.”

У истом члану у тачки 7. након речи: „бојом.” додају се 
се речи. „Овај ценовник израдити у свему према графичком 
приказу датом у прилогу број 5.”

У истом члану након тачке 7. додаје се нова тачка која 
гласи:

„8. Обавештење 
Обавештење мора бити димензија од 100 x 140 mm, 

чија позадина је у основи беле боје. Висина наслова „ОБА-
ВЕШТЕЊЕ” не може бити мање од 6 mm, док ширина слова 
у наслову не може бити мања од 4 mm. Висина осталих сло-
ва и бројева не сме бити мања од 3 mm, док ширина истих 
не сме бити мања од 2 mm, слова исписати црном бојом. 
Ово обавештење израдити у свему према графичком при-
казу датом у прилогу број 6.” 

Члан 6.
У члану 6. став 1. мења се и гласи: „Организациона је-

диница издаје правном лицу и такси предузетнику такси 
исправе и ознаке, на основу решења Агенције за привредне 
регистре о упису такси предузетника или правног лица за 
обављање делатности такси превоза и одобрења издатог од 
стране организационе јединице.”

У истом члану став 2 брише се.

Члан 7.
Назив тачке 5. мења се и гласи: „ПОСТАВЉАЊЕ 

ТАКСИ ИСПРАВА, ОЗНАКА, ЦЕНОВНИКА И ОБА-
ВЕШТЕЊА”. 

Члан 8.
У члану 7. у ставу 3. после речи: „стакла” бришу се запе-

та и речи: „гледајући возило са предње стране, тако да буде 
што уочљивија за посматрача”.

У истом члану у ставу 5 брише се реч: „ауто”.
У истом члану након става 5. додаје се нови став који 

гласи: „Обавештење поставља правно лице, односно преду-
зетник у возилу поред ценовника.”

Члан 9.
У називу прилога: „6. Ценовник – Изглед предње стра-

не” број: „6” замењује се бројем: „5”.

Члан 10.
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Градоначелник града Београда
Број 34-380/18-Г, 18. јануара 2018. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Градоначелник града Београда 18. јануара 2018. годи-
не, на основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне 
средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 
– др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС и 14/16), чл. 64–67. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, 
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр, 
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) и члана 52. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – Одлука УС), а у складу са Програмом 
заштите животне средине („Службени лист Града Београ-
да”, број 72/15), Одлуком о буџету Града Београда за 2018. 
годину („Службени лист Града Београда”, број 95/17), Ре-
шењем о оснивању Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 61/09), актом Министарства заштите животне средине 
Републике Србије број 401-00-00037/2018-02 од 15. јануара 
2018. године, донео је

ПР ОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 

2018. ГОДИНУ

I.
Овим програмом утврђује се обим, расподела и ко-

ришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Београда за 2018. годину намењених за реа-
лизацију планова, програма, пројеката и других активности 
у области заштите и унапређивања животне средине на те-
риторији Београда у 2018. години.

Средства Буџетског фонда за заштиту животне среди-
не Града Београда за 2018. године планирана су Одлуком о 
буџету Града Београда за 2018. годину („Службени лист Гра-
да Београда”, број 95/17), у оквиру раздела 09 – Секретари-
јат за заштиту животне средине, глава 09.1 – Буџетски фонд 
за заштиту животне средине и то:

– извор финансирања 01 – приходи из буџета, функције: 
510 – Управљање отпадом; 530 – Смањење загађености; 540 
- Заштита биљног и животињског света и крајолика и 550 – 
Заштита животне средине – истраживање и развој у износу 
од 853.670.999,00 динара;

– извор финансирања 13 – нераспоређени вишак при-
хода из претходних година, функције: 510 – Управљање от-
падом; 530 – Смањење загађености; 540 – Заштита биљног 
и животињског света и крајолика и 550 – заштита животне 
средине – истраживање и развој у износу од 119.443.403,00 
динара.

II.
Средства из тачке I овог програма користиће се у складу 

са ближом наменом утврђеном Финансијским планом при-
хода и расхода Секретаријата за заштиту животне средине 
за 2018. годину, за финансирање активности чија је реали-
зација планирана у 2018. години, и то:

НАМЕНА

Активност /назив плана, програма или пројекта

1. Суфинансирање извођења радова на санацији одлага-
лишта отпада и превенције настанка нових депонија на те-
риторији града Београда (20.000.000,00 динара)

Предметна активност је преузета 2013. године од Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове Градске управе 
Града Београда и представља пренету обавезу.
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Министарство животне средине, рударства и простор-
ног планирања, Фонд за заштиту животне средине и Град 
Београд закључили су 10. маја 2011. године уговор о суфи-
нансирању извођења радова на санацији одлагалишта от-
пада и превенцију настанка нових депонија на територији 
града Београда, којим су обезбеђена средства у износу од 
35.000.000,00 динара од којих је 15.000.000,00 динара на-
мењено за превенцију настанка нових депонија тј. Набавку 
контејнера за одлагање отпада. Закључцима градоначелни-
ка града Београда Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове је одрђен да се стара о реализацији овог уговора.

У складу са изменама Одлуке о Градској управи Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 34/14), на-
длежност над управљањем комуналним отпадом пренета 
је на Секретаријат за заштиту животне средине. Преузи-
мањем надлежности преузети су и предмети и уговори из 
области управљања отпадом са планираним средствима.

У циљу реализације предметног уговора, Секретаријат 
за заштиту животне средине се у више наврата обраћао ре-
сорном министарству са захтевом за анексирање уговора 
ради продужења рока. Међутим, радна група која је фор-
мирана у оквиру министарства, још увек ради на предло-
гу за решење новонастале ситуације, за све уговоре које је 
министарство закључило са локалним самоуправама, ради 
суфинансирања радова.

2. Пројекат јавно-приватног партнерства Града Београда 
у пружању услуге третмана и одлагања комуналног отпада 
(100.000,00 динара)

У складу са Законом о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11, 15/16 и 
104/16), Законом о управљању отпадом („Службени гла-
сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и Локалним планом уп-
рављања отпадом Града Београда 2011–2020 („Службени 
лист Града Београда”, број 28/11), Скупштина Града Београ-
да је усвојила пројекат јавно-приватног партнерства Гра-
да Београда у пружању услуге третмана и одлагања кому-
налног отпада. Пројекат, поред пружања поменуте услуге, 
између осталог, обухвата: санацију и затварање постојеће 
комуналне депоније у Винчи и искоришћење депонијског 
гаса, изградњу нове санитарне депоније, те изградњу по-
стројења за производњу енергије из отпада. Сагласност на 
пројекат, сагласно Закону о јавно-приватном партнерству 
и концесијама, дала је Комисија за јавно-приватна партнер-
ства РС. Уговор о јавно-приватном партнерству је закљу-
чен 29. септембра 2017. године, под V-01 број 401.1-41/17, 
са конзорцијумом SUEZ GROUP S.A.S. i I-ENVIRONMENT 
INVESTMENTS LTD. Након консултација са представници-
ма Секретаријата за финансије, за ове намене су у Финан-
сијском плану прихода и расхода Секретаријата опредељена 
средства у износу од 100.000,00 динара. 

3. Санација одлагалишта отпада на територији града Бе-
ограда (22.565.893,00 динара)

Плнирано је да се у складу са Локалним планом упра-
вљања отпадом Града Београда 2011–2020. („Службени лист 
Града Београда”, број 28/11) и Законом о управљању отпа-
дом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) кон-
тинуирано предузимају мере на уклањању тзв. дивљих де-
понија односно санацији одлагалишта отпада на територији 
града Београда. Број дивљих депонија из године у годину 
расте, и поред чињенице да се оне редовно уклањају. Поред 
ружне слике коју стварају, увек је присутна опасност пре 
свега, по здравље људи, затим за животну средину обзиром 
да нужно долази до загађења земље, воде и ваздуха. Стога 
се спроводе акције на санацији ових „дивљих” одлагалишта 
отпада која стихијски настају на неуређеним и другим по-
вршинама. Планирана санација ових одлагалишта, као 

континуирани процес, у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа”, 
која има искључиво право обављања комуналне делатности 
управљања комуналним отпадом, сходно Одлуци о проме-
ни оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска 
чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 51/12, 10/13, 
54/13 и 82/14), треба да доведе до трајног решења проблема. 
С обзиром на велики број дивљих депонија које су настале 
на површинама у надлежности Града Београда, евидентира-
не су оне које је потребно хитно уклонити. 

4. Израда Плана детаљне регулације за изградњу над-
земних водова 110 kv ради прикључења постројења за уп-
рављање отпадом у Винчи на мрежу (20.000.000,00 динара)

Пројектом јавно-приватног партнерства (ЈПП), за избор 
стратешког партнера за пружање услуга третмана и одла-
гања комуналног отпада, између осталог, предвиђена је из-
градња постројења за производњу електричне и топлотне 
енергије из отпада (ЕИО) у оквиру локације која је плани-
рана за проширење постојеће депоније у Винчи.

Имајући у виду да је предметно постројење за проз-
водњу електричне енергије из отпада неопходно прикључи-
ти на преносни систем ЕМСа, ради преузимања произведе-
не енергије, потребно је изградити надземне водове 110 kV, 
у дужини око 4,5 km.

Стога је неопходно израдити План детаљне регулације 
за изградњу надземних водова 110 kV ради прикључења по-
стројења за управљање отпадом у Винчи на мрежу.

5. Измене и допуне Плана детаљне регулације санитарне де-
поније „Винча”, градска општина Гроцка (15.001.000,00 динара)

Град Београд је израдио и усвојио План детаљне регула-
ције санитарне депоније „Винча”, градска општина Гроцка 
2015. године („Службени лист Града Београда”, број 15/17). 
У току 2016. и 2017. године, Град Београд је спровео међу-
народни тендер за избор стратешког партнера за пружање 
услуга третмана и одлагања комуналног отпада, односно 
Пројекта јавно-приватног партнерства (ЈПП). 

С обзиром на то да се изабрано техничко решење при-
ватног партнера у неким деловима разликује од постојећег 
решења дефинисаног важећим ПДР-ом, неопходно је извр-
шити измене и допуне постојећег ПДР-а како би се могла 
реализовати изградња планираних постројења. За израду 
измена и допуна наведеног плана надлежан је ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”.

6. Опрема и механизација за управљање отпадом 
(74.999.974,00 динара)

Предвиђено је да унапређени систем управљања отпа-
дом, између осталог, обухвата постављање контејнера за 
систем одвојеног сакупљања комуналног отпада (папир, 
пластика, метал, стакло, мешани комунални отпад), про-
ширење обухвата сакупљање комуналног отпада, проши-
рење броја зелених острва и набавку возила за сакупљање 
разврстаног отпада. У ту сврху, ЈКП „Градска чистоћа” 
спроводи поступке јавних набавки добара, уз сагласност 
Града и обезбеђење средстава са ове позиције. Пренос сред-
става ЈКП „Градска чистоћа” извршиће се на основу раније 
закљученог уговора, а након достављања неопходне доку-
ментације о спроведеним предметним јавним набавкама. 

7. Опрема и механизација за управљање отпадом – ка-
миони (212.000.000,00 динара)

Предвиђено је да унапређени систем управљања отпа-
дом, између осталог обухвата постављање контејнера за 
систем одвојеног сакупљања комуналног отпада (рецикла-
билна и мокра фракција), проширење обухвата сакупљање 
комуналног отпада, проширење броја зелених острва и на-
бавку возила за сакупљање разврстаног отпада. У ту сврху, 
ЈКП „Градска чистоћа” спроводи поступке јавних набавки 
добара, уз сагласност Града и обезбеђење средстава са ове 
позиције.
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Аброл-кипери су мултифункционална возила која се 
могу употребљавати за различите намене, односно могу се 
употребљавати и у зимским условима када је отежано оба-
вљање комуналне делатности, односно одношење отпада, 
чиме се олакшава приступ терену на одређеним локацијама. 

Пренос средстава ЈКП „Градска чистоћа” извршиће се на 
основу раније закљученог уговора, а након достављања не-
опходне документације о спроведеним предметним јавним 
набавкама.

8. Суфинансирање извођења радова на санацији одлага-
лишта отпада и превенције настанка нових депонија на те-
риторији града Београда (15.000.000,00 динара)

Предметна активност је преузета 2013. године од Секре-
таријата за комуналне и стамбене послове Градске управе 
Града Београда и представља пренету обавезу.

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план управљања отпадом 
града Београда 2011–2020 („Службени лист Града Београда”, 
број 28/11), Уговор о суфинансирању извођења радова на 
санацији одлагалишта отпада и превенцију настанка нових 
депонија на територији града Београда

Министарство животне средине, рударства и простор-
ног планирања, Фонд за заштиту животне средине и Град 
Београд закључили су 10. маја 2011. године уговор о суфи-
нансирању извођења радова на санацији одлагалишта от-
пада и превенцију настанка нових депонија на територији 
града Београда, којим су обезбеђена средства у износу од 
35.000.000,00 динара од којих је 15.000.000,00 динара на-
мењено за превенцију настанка нових депонија тј. Набавку 
контејнера за одлагање отпада. Закључцима градоначелни-
ка града Београда Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове је одрђен да се стара о реализацији овог уговора.

У складу са изменама Одлуке о Градској управи Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 37/14,) на-
длежност над управљањем комуналним отпадом пренета 
је на Секретаријат за заштиту животне средине. Преузи-
мањем надлежности преузети су и предмети и уговори из 
области управљања отпадом са планираним средствима.

У циљу реализације предметног уговора, Секретаријат 
за заштиту животне средине се у више наврата обраћао ре-
сорном Министарству, са захтевом за анексирање уговора 
ради продужења рока. Међутим, радна група која је фор-
мирана у оквиру министарства, још увек ради на предло-
гу за решење новонастале ситуације, за све уговоре које је 
министарство закључило са локалним самоуправама, ради 
суфинансирања радова.

9. Опремање рециклажних центара на територији града 
Београда (60.000.000,00 динара)

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС”, 
бр. 36/09, 88/10 и 14/16), Локални план управљања отпадом 
града Београда 2011–2020 („Службени лист Града Београда”, 
број 28/11).

Опремање рециклажних центара чија је намена при-
купљање и разврставање рециклабилног и посебних токова 
отпада, на територији града Београда, треба да буде реали-
зована у сарадњи са ЈКП „Градска чистоћа”, која има искљу-
чиво право обављања комуналне делатности управљања 
комуналним отпадом, сходно Одлуци о промени оснива-
чког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 51/12, 10/13, 54/13 
и 82/14). У оквиру сваког рециклажног центра треба да 
постоји хала за смештај рециклабилног отпада, као и посеб-
не зоне, односно одвојен простор за посебне токове отпада. 
Поред тога, планирана је изградња линије за сепарацију ре-
циклабилног отпада и опремање рециклажног центра одго-
варајућим контејнерима и другом опремом.

Пренос средстава ЈКП „Градска чистоћа” извршиће се на 
основу раније закљученог уговора, а након достављања не-
опходне документације о спроведеним предметним јавним 
набавкама.

10. Санација клизишта депоније и стабилизација дела 
депоније у Винчи ( 5.000.000,00 динара)

Услед обилних падавина и поплава од 2014. године, до 
данас, дошло је до појаве пукотина и клизишта тела кому-
налне депоније у Винчи, чији оператер је ЈКП „Градска чис-
тоћа”, као и клизишта земљишта испод тела депоније. По-
себно је на чеоном делу депоније као и у њеном северном 
и јужном делу дошло до покретања (клизања) депонова-
ног материјала дуж косина, који је затрпао део постојећег 
канала и ободне саобраћајнице. Висина ожиљка клизишта 
је од 2 до 15 m. Покренути материјал са депоније затрпао 
је ободне канале и саобраћајницу и тако онемогућио да се 
процедне воде из тела депоније дренирају. Затрпан је и се-
паратор као главни рецепијент за прикупљање процедних 
вода. Отпадне воде из тела депоније сада се неконтроли-
сано процеђују низ падину ка Дунаву. Клизна тела које се 
налазе на ободној саобраћајници онемогућавају прилаз 
депонији, нарочито у чеоном делу, који клизи по водом за-
сићеној подлози (Ошљански поток који је испод тела депо-
није). Како депонија не поседује дегазационе бунаре, у ваз-
духу се осећа присуство метана. С обзиром да ЈКП „Градска 
чистоћа” врши послове депоновања комуналног отпада, те 
да има искључиво право обављања комуналне делатности 
управљања комуналним отпадом, сходно Одлуци о проме-
ни оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска 
чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 51/2012, 
10/2013, 54/2013 и 82/2014), планирано је да се у сарадњи са 
Градом Београдом – Секретаријатом за заштиту животне 
средине, у 2018. години започне са предузимањем мера на 
санирању насталог клизишта. 

11. Стручни надзор за извођење радова на санацији 
клизишта депоније и стабилизацији дела депоније у Винчи 
(2.000.000,00 динара)

Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи 
са ЈКП „Градска чистоћа” планира у 2018. години, спрово-
дођење радова на санацији клизишта депоније и стаби-
лизацији дела депоније у Винчи насталих услед обилних 
падавина и поплава од 2014. године, до данас. У складу са 
Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 
132/14 и 145/14) за наведене радове је неопходно обезбеди-
ти услуге стручног надзора. 

Стручни надзор ће вршити ЈП Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда.

12. Контрола квалитета чинилаца животне средине 
(111.118.746,00 динара)

Контрола квалитета чинилаца животне средине, као 
законска обавеза јединице локалне самоуправе, врши се 
систематским праћењем стања животне средине, односно 
вредности индикатора и негативних утицаја на животну 
средину, праћења мера и активности које се предузимају 
у циљу смањења негативних утицаја на квалитет животне 
средине и здравље људи.

Праћење и оцењивање стања чинилаца животне среди-
не – мониторинг, обухвата реализацију:

– Програма контроле квалитета ваздуха на територији 
Београда (40.911.628,00 динара);

– Програма контроле квалитета површинских вода на 
територији Београда (37.497.431,00 динара);

– Програма мерења нивоа буке у животној средини на 
територији Београда (1.501.000,00 динара);
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– Програма испитивања загађености земљишта на тери-
торији Београда (6.910.800,00 динара);

– Програма контроле квалитета подземних вода на те-
риторији Београда (6.420.387,00 динара);

– Програма систематског испитивања нивоа радио-
активности у животној средини на територији Београда 
(15.026.500,00 динара), 

– Програм мерења ултравиолетног зрачења у животној 
средини на територији града Београда (2.851.000,00 динара).

13. Реализација активности на управљању заштићеним 
природним добрима ( 118.071.698,00 динара):

– програм управљања заштићеним подручјем „Група ста-
бала храста лужњака код Јозића колибе” (1.535.112,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Три хра-
ста лужњака – Баре” (1.024.953,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Бајфор-
дова шума” (5.065.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Велико 
ратно острво” (13.570.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Космај” 
(13.440.959,00 динара); 

– програм управљања заштићеним подручјем „Академ-
ски парк” (1.290.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Арборе-
тум Шумарског факултета” (6.434.874,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Звездар-
ска шума” (5.141.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Бојчин-
ска шума” (13.111.951,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Земунски 
лесни профил” (1.770.652,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Обрено-
вачки забран”, (4.088.955,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Пионир-
ски парк” (587.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Поједи-
начна стабла” (1.828.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Авала” 
(19.003.735,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Шума 
Кошутњак” (12.958.150,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Липо-
вичка шума – Дуги рт” (3.037.023,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Миљако-
вачка шума” (3.801.792,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Лесни 
профил Капела у Батајници” (1.708.692,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Топ-
чидерски парк” (3.170.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Форланд 
Београда” (1.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним подручјем „Миоцен-
ски спруд Ташмајдан” (1.000,00 динара);

– програм управљања заштићеним стаништем „Гљиве 
Аде Циганлије”, (2.216.481,00 динара);

– програм управљања заштићеним стаништем „Велико 
блато” (3.284.369,00 динара);

– програм управљања заштићеним стаништем „Зимова-
лиште малог вранца” (1.000,00 динара).

Реализација активности и мера заштите врши се на ос-
нову годишњих програма управљања, које доноси управљач 
у складу са законом, а по претходно прибављеној саглас-
ности Секретаријата за заштиту животне средине. Програ-
ми се доносе и реализују на годишњем нивоу, усклађени 
су са плановима и обухватају основне активности и мере 
спровођења утврђеног режима заштите које се односе на: 

чување и надзор, праћење стања, негу, заштиту и уређење 
заштићеног подручја, као и израду вишегодишњег плана и 
годишњег програма управљања, привременог програма уп-
рављања за подручја која су у процедури доношења и друго.

14. Услуге спровођења планова пошумљавања подручја 
Београда 2017/2018 (33.606.173,00 динара)

Планирано је да се нови шумски засади подигну на ло-
кацијама које повезују постојеће шумске комплексе, вет-
розаштитне појасеве и зелене коридоре чиме се обезбеђује 
остваривање општекорисних функција шума и подизање 
квалитета животне средине. До сада је пошумљено преко 
750 хектара новог шумског земљишта у складу са планови-
ма пошумљавања подручја којим управљају јавна предузећа 
основана у овој области. Наставак реализације пошумља-
вања, започете 2017. године, такође ће се вршити на основу 
планова, а на површинама на којима искључиво право уп-
рављања имају јавна предузећа основана у складу са Зако-
ном о шумама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 
89/15) или одлукама Града Београда.

15. Израда Плана генералне регулације система зелених 
површина Београд (1.026.186,00 динара)

Процедура усвајања планске документације је комплекс-
на и било је потребно, између осталог, усасласити план са 
плановима који су у међувремену усвојени и прибавити 
ново мишљење Секретријата за урбанизам. Очекује се да 
План генералне регулације система зелених површина Бе-
ограда буде упућен у скупштинску процедуру у току 2018. 
године, што је условило продужење рока за израду Плана 
генералне регулације система зелених површина, по раније 
закљученом уговору.

16. Штампање публикација (1.380.000,00 динара)
У складу са чланом 78. Законa о заштити животне среди-

не, („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 
и 14/16) и Законом о слободном приступу информацијама 
од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 
104/09 и 36/10). Секретаријат за заштиту животне средине 
од 2003. године објављује годишњу публикацију о стању 
животне средине у Београду.

Објављивање свих података о стању квалитета живот-
не средине у Београду, односно, редовно, благовремено, 
потпуно и објективно обавештавање стручне и остале јав-
ности о стању животне средине, појавама које се прате у 
оквиру мониторинга Секретаријат за заштиту животне сре-
дине реализује издавањем публикације „Квалитет животне 
средине у Београду”.

Публиковање ових података је неопходно, јер они пред-
стављају основне елементе без којих се не могу утврђива-
ти и доносити одлуке, планови, програми или стратегије 
за заштиту животне средине на свим нивоима планирања 
простора и пројектовања различитих садржаја у граду.

17. Припрема за штампу публикација (150.000,00 динара)
У складу са чланом 78. Законa о заштити животне сре-

дине, („Службени гласник Републике Србије”, бр. 135/04, 
36/09, 72/09, 43/11 и 14/16) и Законом о слободном присту-
пу информацијама од јавног значаја („Службени гласник 
РС”, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) Секретаријат за заш-
титу животне средине од 2003. године објављује годишњу 
публикацију о стању животне средине у Београду.

Објављивање свих података о стању квалитета животне 
средине у Београду, односно, редовно, благовремено, потпу-
но и објективно обавештавање стручне и остале јавности о 
стању животне средине, појавама које се прате у оквиру мо-
ниторинга, представљају такође, законом утврђену обавезу 
из члана 78. Закона о заштити животне средине коју Секре-
таријат за заштиту животне средине реализује издавањем 
Публикације „Квалитет животне средине у Београду”.
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18. Утицај индустријских постројења на потенцијалну 
контаминацију животне средине руралних насеља града Бе-
ограда (1.069.932,00 динара)

Наставак уговорене реализације пројекта, који има циљ 
да се измере, процене и да основ за смањење ризика гајења 
култура за исхрану људи и животиња на земљиштима у не-
посредном окружењу индустријских постројења, депонија 
индустријског и комуналног отпада на територији општи-
на Палилула, Обреновац, Лазаревац и Гроцка. Добиће се 
процена ризика акумулације тешких метала, радионуклида 
и органских полутаната, пре свега очекиваних полиаро-
матичних угљоводоника и полихлорованих бифенила, по 
здравље становништва које конзумира ту храну.

19. Пројекат санације и ремедијације контаминиране ло-
кације на ТО Нови Београд (201.600.000,00 динара)

Поступајући по налогу инспекције, ЈКП „Београдске елек-
тране” прибавиле су пројекат, којим је предвиђена биореме-
дијација (in city), а која се односи на 30.000 m3 загађене земље 
и 105.000 m³ загађене воде на подручју топлане Нови Београд. 
Планиране активности су дефинисане Програмом зашти-
те животне средине („Службени лист Града Београда”, број 
72/15), којим је утврђена обавеза санације и ремедијације уг-
рожених и контаминираних подручја на територији АП Бео-
града, израда и реализација пројеката санације и ремедијације 
посебно угрожених подручја (приоритетно бивше индустријс-
ке зоне, сметлишта, позајмишта глине, камена и простори на 
којима је нелагално одлаган индустријски и грађевински от-
пад, итд.), реализација пројеката пречишћавања зауљених от-
падних вода топлана и електрана. Реализација предметне ак-
тивности, започета 2016. године, према уговореној динамици 
ће се завршити 2018. године.

20. Прикључење грејних инсталација објеката на дистри-
бутивни систем природног гаса (8.193.600,00 динара)

Програм заштите животне средине („Службени лист 
Града Београда”, број 72/15), Акциони план адаптације на 
климатске промене са проценом рањивости („Службени 
лист Града Београда”, број 65/15), Закон о заштити вазду-
ха („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 10/13), Упутство о 
утврђивању критеријума за одабир приоритетних објеката 
јавне намене за гашење котларница, ради прикључења греј-
них инсталација објеката на систем даљинског грејања или 
на дистрибутивни систем природног гаса и утврђивању ус-
лова за пренос средстава за ове намене, („Службени лист 
Града Београда”, бр. 27/17 и 89/17). 

На основу Упутства о утврђивању критеријума за одабир 
приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, 
ради прикључења грејних инсталација објеката на систем 
даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног 
гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене, 
стручно радно тело извршава бодовање и предлаже Оријен-
тациони плана гашења котларница на основу чега се врши 
одабир и након чега се реализују пројектне активности. Циљ 
пројекта је смањење емисије штетних гасова у школама где 
борави велики број деце. Оријентационим планом гашења 
котларница, ради прикључења грејних инсталација приори-
тетних објеката јавне намене на систем даљинског грејања 
или на дистрибутивни систем природног гаса у 2018. години, 
донетим под V-03 број 501452/17 од 13. децембра 2017. године, 
планирано је прикључење ОШ „Јајинци”, Илије Петровића 12, 
Вождовац, на дистрибутивни систем природног гаса.

21. Надзор над извођењем радова на прикључењу греј-
них инсталација објеката на дистрибутивни систем при-
родног гаса (50.000,00 динара)

Средства се обезбеђују и за услугу вршења надзора у 
току извођења радова на прикључењу грејних инсталација 
објеката на дистрибутивни систем природног гаса.

На основу Одлуке о начину одређивања цена пројектант-
ских услуга за објекте високоградње цена услуге стручног над-
зора, из члана 120. Закона о планирању и изградњи, („Служ-
бени гласник РС”, број 47/03) обрачунава се према таблицама 
из којих се види да је цена надзора износи 2–3% од уговорене 
цене радова. Надзор ће вршити Дирекција за изградњу Бео-
града без накнаде. Средства су планирана за ПДВ за надзор. 

22. Прикључење грејних инсталација објеката на даљин-
ски систем грејања (25.000.000,00 динара)

На основу Упутства о утврђивању критеријума за одабир 
приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, 
ради прикључења грејних инсталација објеката на систем 
даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног 
гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове наме-
не , стручно радно тело врши бодовање и предлаже Оријен-
тациони план гашења котларница. Према Оријентационом 
плану гашења котларница, ради прикључења грејних ин-
сталација приоритетних објеката јавне намене на систем 
даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног 
гаса у 2017. години, донетим под V-03 број 501-415/16 од 23. 
августа 2017. године, планирано је прикључење:

– ОШ „Арчибалд Рајс”, Патриса Лумумбе 5,
– ЕТШ „Раде Кончар”, Сврљишка 1,
– Средње техничке ПТТ школе, Сврљишка 1.
23. Пројекат истраживања концентрације и акумулације 

полутаната на подручју Београда (4.920.000,00 динара)
Пројекат предвиђа биолошки мониторинг концентра-

ције полутаната у екосистемима, која се простиру на тери-
торији града Београда, а налазе се у непосредној близини 
извора загађења, као што су: Калемегдански парк, Парк 
пријатељства, Ташмајдански парк, Карађорђев парк и део 
Липовичке шуме у општини Барајево. У оквиру пројекта би 
се урадио мониторинг тешких метала у биљном материјалу 
по одређеној методологији.

Резултат пројекта су егзатни подаци, на основу којих ће 
се поставити истинита дијагноза стања, очуваности и за-
гађености шумских екосистема и стања животне средине на 
подручју града Београда, чиме се остварује обавеза утврђена 
Законом о заштити животне средине („Службени гласник 
РС”, бр. 135/04, 36/09, 72/09, 43/11 – одлука УС и 14/16). Реа-
лизација пројекта се одвија према уговореној динамици.

24. Пројекат „Ревитализација језера на локалитету Трешња 
постављањем система плутајућих острва” (2.840.400,00 динара)

Овај пројекат ће имати позитиван еколошки утицај, јер ће 
се захваљујући систему плутајућих острва вршити пречишћа-
вање великих количина отпадних вода на основу природних 
процеса. Поред основне функције, уклањања полутаната, 
биљке у Систему плутајућих острва, имају и друге функције, 
које су значајне на местима ревитализације и рестаутације 
загађених вода. Слично као и у природним акватичним еко-
системима, вегетација формира станиште за различите жи-
вотињске врсте (птице, инсекти, гмизавци, рибе и др.). У 
оваквим пределима, естетска вредност вегетације у систему 
плутајућих острва представља допуну свеукупном амбијенту.

25. Пројекат „Плаво-зелени коридори – Истраживање мо-
гућности ревитализације слива потока Пречица и околних 
шумских површина” (1.800.000,00 динара)

Истраживање могућности ревитализације слива пото-
ка Пречица и умрежавање поменутог слива са постојећим 
шумским и воденим површинама имају за циљ заустављања 
даље деградације просторних и екосистемских функција и 
усклађивање политике заштите природних вредности са 
комплексним развојем града у целини.

Реализацијом овог пројеката добија се основ за издвајање, 
заштиту и уређење и функционално повезивање „плаво-зе-
лених коридора” слива потока Пречица. Овај пројекат даје 
могућност формирања просторних целина којима ће се ост-
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варити нове спортско рекреативне функције као што су нове 
алтернативне зоне, шеталишта, бициклистичке и трим стаза 
и игралишта, а ублажиће се ефекат топлотног острва, обезбе-
диће се очување биодиверзитета кроз могућност обнављања 
аутохтоне флоре и фауне. На тај начин очуваће се природни 
локалитети у визуелном и психолошком смислу.

26. Пројекат „Типологија предела за потребе одрживог 
развоја Београда у складу са принципима Европске конвен-
ције о пределима” (2.400.000,00 динара)

Негативна трансформација урбаног предела Београда се 
манифестује у свим елементима његове структуре и функ-
ционисања. Занемарују се еколошки, друштвени и естетски 
квалитети урбане средине што за последицу има еколошку де-
градацију простора и значајну промену градског амбијента и 
идентитета простора. Реализацијом овог пројекта Град добија:

– информациону основу о типовима карактера предела, 
о степену њихове осетљивости (еколошке и визуелне) пре-
ма променама у простору и о циљном квалитету за репре-
зентативне типове предела;

– информациону основу за израду Регионалног прос-
торног плана АП Београда;

– успостављање механизама за посматрање трансфор-
мације предела;

– услове и мере за заштиту и унапређење карактера пре-
дела у просторним и урбанистичким плановима.

27. Пројекат „Примена адаптивних мера у прилагођа-
вању шумских екосистема климатским променама на под-
ручју града Београда” (6.920.800,00 динара)

Акционим планом адаптације на климатске промене 
са проценом рањивости дефинисана је изузетна осетљи-
вост шумских екосистема на временске прилике изазва-
не климатским променама. Приказана је изузетно висока 
осетљивост и рањивост шума на ове екстремне временске 
прилике, док је способност адаптације ниска.У том смислу 
потребно је извршити даље сагледавање утицаја шума на 
климатске промене и обратно. 

Активности на овом пројекту ће се односити на приме-
ну адаптивних мера у прилагођавању шумских екоситема на 
климатске промене, засновано на анализи тренутног стања 
шума, утицаја климатских промена на стање шума, анализи 
измена начина планирања и газдовања шумама и др. 

28. Пројекат ГИС квалитета чинилаца животне средине 
(6.300.000,00 динара)

Секретаријат за заштиту животне средине Града Београда 
обавља изворне и поверене послове заштите и унапређења 
животне средине који се, између осталог, односе на праћење 
квалитета животне средине, предузимање мера и управље 
активностима у областима утврђеним Законом о заштити 
животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 
36/09 – др. закон, 72/09, 43/11 – одлука УС и 14/16), као и дру-
гим законима и прописима донетим на основу закона и учес-
твује у реализацији утврђене политике заштите и унапређења 
животне средине у граду Београду, а кључни фактор у реали-
зацији активности једне модерне управе је примена модерних 
информационих и телекомуникационих технологија.

Циљ успостављања ГИС квалитета чинилаца животне 
средине је обезбеђивање информационе инфраструктуре 
како би се аутоматизовао процес прикупљања основних по-
датака квалитета чинилаца животне средине, обезбедило 
системско вођење података у централној бази података, омо-
гућила доступност података свим релевантним корисници-
ма и омогућила просторно-временска анализа података.

Потребна средства предвиђена су за наставак израде 
ГИС-а који обухвата развијање система за унос података 
који ће пристизати у будућности, развијање и имплеман-
тацију софтверског решења, пружање подршке при раду и 
обуку корисника.

III.
Програм коришћења средстава, у обиму из тачке II овог 

програма, је у оквиру одобрених прихода Буџетског фонда 
за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину.

У случају да се приходи Буџетског фонда остваре у већем, 
односно мањем обиму од процењених износа, планиране 
активности из тачке II овог програма ће се реализовати пре-
ма обиму одобрених прихода Буџетског фонда, уз претход-
но прибављену сагласност градоначелника града Београда.

У случају да се приходи Буџетског фонда обезбеде у 
већем, односно мањем обиму од одобрених износа и ко-
ристе наменски за финансирање програма и планова који 
нису обухваћени тачком II овог програма, Секретаријат за 
заштиту животне средине ће пре прибављања сагласности 
Министарства заштите животне средине, прибавити и 
мишљење градоначелника града Београда.

Извештај о коришћењу средстава Буџетског фонда, који 
се доставља Министарству заштите животне средине најкас-
није до 31. марта текуће године за претходну годину, садр-
жаће образложење реализације планираних активности.

IV.
Активности из тачке II овог програма извршиће се у 

складу са важећим законским и другим прописима и акти-
ма којима је регулисана свака појединачна активност.

V.
Исплату средстава за реализацију активности из овог 

програма одобрава градоначелник града Београда посеб-
ним закључцима.

VI.
На активности обухваћене Програмом коришћења сред-

става Буџетског фонда за заштиту животне средине Града 
Београда за 2018. годину, прибављена је сагласност Мини-
страства заштите животне средине број 401-00-00037/2018-
02 од 15. јануара 2018. године године.

VII.
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града Бе-

ограда” и на интернет-страници Града. 
Градоначелник града Београда

Број 501-406/18-Г, 18.јануар 2018. године
Градоначелник

Синиша Мали, ср.

Вршилац дужности заменика начелника Градске управе 
Града Београда – секретар Секретаријата за спорт и омла-
дину, 19. јануара 2018. године, на основу члана 138. став 2. 
Закона о спорту („Службени гласник РС”, бр. 10/16), члана 
26. став 2, и члана 53. Одлуке о Градској управи Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 8/13, 9/13, 61/13, 
15/14, 37/14, 44/14, 89/14, 11/15, 43/15, 74/15, 37/16, 73/16, 
126/16 и 2/17), Правилника о националној категоризацији 
врхунских спортиста („Службени гласник РС”, број 123/12) 
и члана 10. став 2. Одлуке о задовољавању потреба и инте-
реса грађана у области спорта у Београду („Службени лист 
Града Београда”, бр. 57/13, 43/15 и 96/16), донео је

ПРА ВИЛНИК
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА СТИ-
ПЕНДИРАЊА ЗА СПОРТСКО УСАВРШАВАЊЕ ПЕРС-
ПЕКТИВНИХ И МЛАДИХ ТАЛЕНТОВАНИХ СПОРТИ-

СТА АМАТЕРА
Члан 1.

Овим правилником утврђују се ближи услови и крите-
ријуми стипендирања за спортско усавршавање перспек-
тивних и младих талентованих спортиста аматера.
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Члан 2.
Перспективни спортиста аматер може добити стипендију 

за спортско усавршавање ако су испуњени следећи услови:
1. да је у питању спортиста аматер; 
2. да је спортиста држављанин Републике Србије;
3. да у години остваривања резултата спортиста има 

пребивалиште на територији града Београда минимум го-
дину дана;

4. да у текућој години није добио стипендију од других 
нивоа власти у Републици Србији;

5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са 
чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту;

6. да га његова спортска организација предложи за до-
бијање стипендије;

7. да се у текућој години и даље бави спортским актив-
ностима у спортским организацијама у граду Београду;

8. да испуњава обавезе према националној и градској 
спортској репрезентацији у коју је позван;

9. у погледу година живота има од 15 до 18 година; 
10. да у текућој години има статус ученика и да је у пре-

тходној школској години остварио минимално врло добар 
успех – за спортисте узраста од 15 до 18 година;

11. да му је утврђена здравствена способност за оба-
вљање спортских активности у складу са Законом о спорту;

12. да поштује антидопинг правила прописана Законом 
о спречавању допинга у спорту;

13. да је његово понашање на спортским теренима и из-
ван њих у складу са спортским духом и фер-плејом.

Право на стипендију престаје спортисти престанком ис-
пуњавања услова из става 1. овог члана.

Члан 3.
Млади талентовани спортиста аматер може добити сти-

пендирање за спортско усавршавање ако су испуњени сле-
дећи услови:

1. да је у питању спортиста аматер; 
2. да је спортиста држављанин Републике Србије;
3. да у години остваривања резултата спортиста има 

пребивалиште на територији града Београда минимум го-
дину дана;

4. да у текућој години није добио стипендију од других 
нивоа власти у Републици Србији;

5. да је спортиста у текућој години рангиран у складу са 
чланом 139. и чланом 140. став 2. Закона о спорту;

6. да га његова спортска организација предложи за до-
бијање стипендије;

7. да се у текућој години и даље бави спортским актив-
ностима у спортским организацијама у граду Београду;

8. да испуњава обавезе према националној и градској 
спортској репрезентацији у коју је позван;

9. у погледу година живота има од 18 до 23 година;
10. да у текућој години има статус ученика и да је у пре-

тходној школској години остварио минимално врло добар 
успех или да је завршио средњу школу са минимално врло 
добрим успехом, за спортисте који су средњој школи;

11. да му је утврђена здравствена способност за оба-
вљање спортских активности у складу са законом;

12. да поштује антидопинг правила прописана Законом 
о спречавању допинга у спорту;

13. да је његово понашање на спортским теренима и из-
ван њих у складу са спортским духом и фер-плејом.

Право на стипендију престаје спортисти престанком ис-
пуњавања услова из става 1. овог члана.

Члан 4.
Број стипендија које могу добити перспективни спор-

тисти и млади талентовани спортисти аматери за спортско 
усавршавање истог националног гранског спортског савеза 
одређује се према рангу спорта утврђеном Националном 
категоризацијом спортова, и то:

1) прва категорија спортова до 10 стипендија по савезу;
2) друга категорија спортова до пет стипендија по савезу.
За екипне спортове, прве и друге категорије спортова, 

утврђује се квота по селекцијама, на предлог надлежног на-
ционалног гранског спортског савеза, у складу са постигну-
тим резултатима.

Члан 5.
Сваке године Секретаријат за спорт и омладину, у складу 

са Финансијским планом Секретаријата за спорт и омлaдину 
за текућу годину и Одлуком о буџету Града Београда за текућу 
годину, утврђује износ новчаних средстава за стипендирања за 
спортско усавршавање перспективних и младих талентованих 
спортиста аматера, најкасније до 31. јануара текуће године.

У складу са ставом 1. овог члана Секретаријат за спорт 
и омалдину одређује износе месечних стипендија за текућу 
годину и то за спортисте одговарајућег спортског статуса и 
то за: заслужног спортисту, спортисту међународног ранга 
и спортисту националног ранга. 

Члан 6.
Национални грански спортски савез у складу са чл. 2. и 

3. овог правилника достављa списак стипендиста градском 
гранском спортском савезу најкасније до 15. фебруара те-
куће године.

Градски грански спортски савез на основу списка сти-
пендиста из става 1. овог члана доставља, најкасније до 25. 
фебруара текуће године, Секретаријату за спорт и омла-
дину списак предложених стипендиста на апликационом 
формулару за доделу стипендија за спортско усавршавање 
перспективних и младих талентованих спортиста аматера 
за сваког спортисту, који је саставни део овог правилника.

Члан 7.
Стипендија за спортско усавршавање перспекти-

вног спортисте и младог талентованог спортисте аматера 
утврђује се за једну буџетску годину и исплаћује у складу са 
уговором који закључују надлежни градски грански спорт-
ски савез и Секретаријат за спорт и омладину, у складу са 
Законом о спорту.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за спорт и омладину

ХХ-01 број: 66-12/18, 19. јануара 2018. године

Вршилад дужности начелника 
Градске управе Града Београда

секретар Секретаријата за спорт и омладину,
Зоран Јовановић, ср.
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На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја („Службни лист РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – одлука УС, 
55/14, 96/15 – др. закон и 9/16 одлука УС ) и чл. 26. и 46. Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 126/16, 2/17 и 36/17), заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за са-
обраћај, донео је

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ТЕРЕТНИХ И ЗАПРЕЖНИХ ВОЗИЛА КРОЗ БЕО-
ГРАД

1. У Решењу о режиму саобраћаја теретних и запрежних возила кроз Београд („Службени лист Града Београда’’, бр. 
67/12 и 64/14) члан 2. мења се и гласи:

„Члан 2
На територији градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски ве-

нац, Стари град и Чукарица теретна возила која нису у транзиту, чија највећа дозвољена маса прелази 3,5 t могу се кретати, 
зауставити и паркирати мимо утврђеног режима саобраћаја на основу дозволе коју издаје Секретаријат за саобраћај: 

– унутар зоне оивичене улицама: Кланички кеј, Дунавском, Булеваром војводе Бојовића, Карађорђевом, Савски трг, 
Савском, Ауто-пут, Топлице Милана, Владимира Томановића, Војислава Илића, Господара Вучића, Булеваром краља Алек-
сандра, Батутовом, Димитрија Туцовића, Рузвелтовом, Мије Ковачевића, Булеваром деспота Стефана, Кланички кеј и то:

а) теретним возилима до 12 t највеће дозвољене масе за снабдевање малопродајних објеката, у времену од 9.00 до 14.00 
и од 18.00 до 7.00 часова;

б) теретним возилима преко 12 t највеће дозвољене масе за снабдевање градилишта у времену од 9.00 до 14.00 и од 18.00 
до 7.00 часова;

в) мешалицама за бетон за снабдевање градилишта у времену од 00 до 24 сата.
– ван зоне оивичене улицама из става 1. алинеја 1. овог члана могу се кретати у времену од 0 до 24 сата, а зауставити и 

паркирати на коловозу у времену од 9.00 до 16.00 и од 18.00 до 7.00 часова. 
Теретна возила могу бити паркирана на коловозу док траје утовар – истовар, али не дуже од 15 минута. 
Дозволом из става 1. овог члана може се утврдити и траса кретања за конкретно возило.’’
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће се првог дана од дана објављивања.

Град Београд – Градска управа Града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV - 01 број 344.16-101/2018, 19. јануара 2018. године

Заменик начелника
Градске управе Града Београда

секретар Секретаријата за саобраћај
Душан Рафаиловић, ср.
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Посетите Гласникове малопродајне објекте широм Србије, наручите у  Служби 
продаје на тел.: 011 30 60 578, 30 60 580; prodaja@slglasnik.com или

 on-line: www.slglasnik.com и www.klubglasnik.net

ЗАКОН О ВИСОКОМ 
ОБРАЗОВАЊУ

Према стању 
законодавства од 7. 

октобра 2017. године

Ово издање садржи Закон о ви-
соком образовању усвојен у На-
родној скупштини 27. септембра 
2017. године, а који је ступио на 
снагу од 7. октобра исте године 
(„Службени гласник РС“, број 
88/17).

ПоПосесетиитете ГлГласасниникоковеве ммалалопродајне објекте шииром Србије, 
прпрододајајее нана ттелел :.: 001111 3300 6060 557878, 3030 660 580; proddaja@slgl

 on-line: www.slglasnik.com и www.kllubglasn

ЦЕНА:
275,00 

РСД

ЕДИЦИЈА ЗАКОНИ И ПРОПИСИ
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Страна
Правилник о изменама и допунама Правилника о испитивању погодности и класификацији такси возила– – – – – – 1
Упутство о изменама и допунама Упутства о изгледу и издавању такси исправа, ознака и ценовника  – – – – – – – – – – – – 1
Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Београда за 2018. годину  – – – – 2
Правилник о ближим условима и критеријумима стипендирања за спортско усавршавање перспективних и 

младих талентованих спортиста аматера– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7
Решење о измени и допуни Решења о режиму саобраћаја теретних и запрежених возила кроз Београд  – – – – – – – – 13

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 – Секретаријат 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


