
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу члана 12. тачка 18. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон), члана 31. став 1. тачка 28. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), а у вези са чл. 9. Закона 
о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 
52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон), члана 2. тачка 58. 
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и Реше-
њем Министарства културе и информисања бр. 633-00-
198/2017-01 од 20. јуна 2018. године и од 21. јуна 2018. годи-
не, донела је

ПР ОГРАМ
СПРОВОЂЕЊА МЕРА ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ ОБЈЕКА-
ТА УТВРЂЕНИХ ЗА КУЛТУРНО ДОБРО И ОБЈЕКАТА У 
ОКВИРУ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНИХ ЦЕЛИНА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА – III ФАЗА

I.
Овим програмом утврђују се објекти, обим, расподела и 

коришћење средстава у циљу реализације III фазе Програ-
ма спровођења мера техничке заштите објеката утврђених 
за културно добро и објеката у оквиру просторно-култур-
них целина на територији града Београда.

Средства ће бити обезбеђена из буџета Републике Срби-
је за 2018 годину, и распоређена у буџету Града Београда, у 
оквиру раздела 06 – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, у даљем тексту: носилац посла.

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

са ближом наменом утврђеном Финансијским планом при-
хода и расхода Секретаријата за комуналне и стамбене по-
слове, за финансирање:

Редни број: 1
Намена: Извођење радова
Активност/назив плана, програма или пројекта: Спро-

вођење мера техничке заштите објеката утврђених за кул-
турно добро и објеката у оквиру просторно-културних це-
лина на територији града Београда.

425111 – зидарски радови
Планирани износ: 650.000.000,00 динара 
A. Спровођење мера техничке заштите реализоваће се 

према Решењу Министарства културе и информисања бр. 
633-00-198/2017-01 од 20. јуна 2018. године и од 21. јуна 
2018. године, којим се у трећој фази реализације Програма 

предају Граду Београду као стараоцу за спровођења мера 
техничке заштите следећа културна добра, за објекте за које 
у тренутку издавања решења постоји правни основ, на сле-
дећим адресама: 

1) „Косанчићев венац” у Београду, просторна култур-
но-историјска целина од великог значаја (Решење Завода за 
заштиту споменика културе Града Београда, бр. 490/1 од 24. 
маја 1971. године, Одлука о утврђивању непокретних кул-
турних добара од изузетног значаја и од великог значаја, 
„Службени гласник СРС”, број 14/79, 30/89) у делу који обу-
хвата објекат у Београду, у Улици краља Петра бр. 1.

2) „Старо градско језгро Земун” у Земуну, просторна 
културно-историјска целина од великог значаја (Одлука о 
утврђивању непокретних културних добара од изузетног 
значаја и од великог значаја, „Службени гласник СРС”, бр. 
14/79, 30/89) у делу који обухвата објекте у Београду, Земун, 
у Улици господској бр. 1, 4, 5–7, 6, 8–12, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
и 21, Магистратски трг бр. 4, 5–7, 6, 8, 9, 12, 14, 16 и 18, Го-
сподској бр. 14/ Магистратски трг бр. 11, Главној бр. 2, 4, 7, 
10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 33-35, 36, 37-39, 
38, 40–44, 45, 46, 47, 48, 49, 51. и 53, Главној бр. 24/Господска 
бр. 2, Главна бр. 43 (Бежанијска 2), Авијатичарски трг бр. 2, 
4, 6, 8. и 10, Рајачићевој бр. 1 и Доситејевој бр. 1–3 и 2.

3) „Стара кућа на Варош капији” у Београду, Грачаничка 
бр. 10, споменик културе од великог значаја (Одлука о утвр-
ђивању непокретних културних добара од изузетног знача-
ја и од великог значаја, „Службени гласник СРС”, бр. 14/79, 
30/89).

4) „Кућа Димитрија Давидовића” у Земуну, у Улици 
главној бр. 6, споменик културе од великог значаја (Одлука 
о утврђивању непокретних културних добара од изузетног 
значаја и од великог значаја, „Службени гласник СРС”, бр. 
14/79, 30/89).

5) „Историјско језгро Београда у Београду” (Одлука о 
утврђивању Историјског језгра Београда у Београду за про-
сторно-културно историјску целину, „Службени гласник 
РС” бр. 8/17), у делу који обухвата објекте у Београду, у Ули-
ци краља Петра бр. 53 и 57, Краља Петра бр. 59 / Змаја од 
Ноћаја бр. 10, Грачаничка бр. 12 и Риге од Фере бр. 18.

Наведени објекти обухваћени су Елаборатима: „Фасаде 
2018. – Извођење радова на спровођењу мера техничке за-
штите”, бр. Р 4615/17 од 20. фебруара 2018. године и „Фасаде 
2018. Земун – Извођење радова на спровођењу мера тех-
ничке заштите”, бр. Р 4615/17 од 12. марта 2018. године, као 
и „Списком објеката прецизираних по културним добрима” 
бр. Р 2299/18 од 14. јуна 2018. године, израђеним од стра-
не Завода за заштиту споменика културе Града Београда – 
Установе културе од националног значаја.

Истим решењем, Град Београд је одређен да спроведе 
искључиво мере техничке заштите на рестаурацији фасада 
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објеката у свему према Условима за предузимање мера тех-
ничке заштите, издатим од стране Завода за заштиту споме-
ника културе Града Београда, и то:

1) на културном добру „Косанчићев венац”:
– за објекат у Улици краља Петра бр. 1, у Београду, у 

складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0058/18 од 1. фебруара 2018. године. 

2) на културном добру „Старо градско језгро Земун”:
– за објекат у Улици господској бр. 1, у Земуну, у складу 

са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0180/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 4, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0362/18 од 13. априла 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 5-7, у Земуну, у скла-
ду са актом Завода за заштиту споменика културе Града 
Београда, бр. 0182/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 6, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0192/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 8-12, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0193/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 9, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0298/18 од 23. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 11, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0183/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 13, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0184/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 14. и Магистратски 
трг бр. 11, у Земуну, у складу са актом Завода за заштиту 
споменика културе Града Београда, бр. 0213/18 од 23. фе-
бруара 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 15, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0187/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 17, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0185/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 19, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0186/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици господској бр. 21, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0188/18 од 1. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 4, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0219/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 5-7, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0215/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 6, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0218/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 8, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0196/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 9, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0214/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 12, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0197/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 14, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0198/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 16, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0217/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици магистратски трг бр. 18, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0199/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 2, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0149/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 4, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0150/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 7, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0152/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 10, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0172/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 11, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0154/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 12, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0167/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 14, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0168/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 16, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0169/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 18, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0170/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 20, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0171/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 22, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0246/18 од 06. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 23, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0155/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 26, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0174/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 28, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0175/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 29, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0156/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 31, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0157/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 33-35, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0164/18 од 23. фебруара 2018. године, 
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– за објекат у Улици главној бр. 36, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0178/18 од 22. марта 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 37-39, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0166/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 38, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0300/18 од 21. марта 2018. године,

– за објекат у Улици главној бр. 40-44, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0179/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 45, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0159/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 46, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0233/18 од 27. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 47, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0160/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 48, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0234/18 од 27. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 49, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0161/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 51, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0162/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 53, у Земуну, у складу са 
актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0163/18 од 20. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици главној бр. 24/ Господска бр. 2, у Зе-
муну, у складу са актом Завода за заштиту споменика култу-
ре Града Београда, бр. 0173/18 од 23. фебруара 2018. године,

– за објекат у Улици главној бр. 43 (Бежанијска 2), у Зе-
муну, у складу са актом Завода за заштиту споменика култу-
ре Града Београда, бр. 0158/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Алици авијатичарски трг бр. 2, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0145/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици авијатичарски трг бр. 4, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0146/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици авијатичарски трг бр. 6, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0211/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици авијатичарски трг бр. 8, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0147/18 од 23. фебруара 2018. године, 

– за објекат у Улици авијатичарски трг бр. 10, у Земуну, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0148/18 од 23. фебруара 2018. године.

– за објекат у Улици Рајачићевој бр. 1, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0165/18 од 23. фебруара 2018. године.

– за објекат у Улици Доситејевој бр. 1-3, у Земуну, у скла-
ду са актом Завода за заштиту споменика културе Града 
Београда, бр. 0176/18 од 21. марта 2018. године.

– за објекат у Улици Доситејевој бр. 2, у Земуну, у складу 
са актом Завода за заштиту споменика културе Града Бео-
града, бр. 0177/18 од 21. марта 2018. године.

3) на културном добру „Стара кућа на Варош капији”:
– за објекат у Улици грачаничкој бр.10, у Београду, у 

складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0054/18 од 19. фебруара 2018. године.

4) на културном добру „Кућа Димитрија Давидовића”:
– за објекат у Улици главној бр. 6, у Земуну, у складу са 

актом Завода за заштиту споменика културе Града Београ-
да, бр. 0151/18 од 23. фебруара 2018. године. 

5) на културном добру „Историјско језгро Београда у 
Београду”: 

– за објекат у Улици краља Петра бр.53, у Београду, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0068/18 од 30. јануара 2018. године.

– за објекат у Улици краља Петра бр.57, у Београду, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0067/18 од 30. јануара 2018. године.

– за објекат у Улици краља Петра бр.59 / Змаја од Ноћаја 
бр. 10, у Београду, у складу са актом Завода за заштиту спо-
меника културе Града Београда, бр. 0066/18 од 30. јануара 
2018. године.

– за објекат у Улици грачаничка бр.12, у Београду, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0056/18 од 01. фебруара 2018. године.

– за објекат у Улици Риге од Фере бр.18, у Београду, у 
складу са актом Завода за заштиту споменика културе Гра-
да Београда, бр. 0069/18 од 26. јануара 2018. године.

Б. Над објектима у Улици господској бр. 20 и Господска 
бр. 25, у Земуну, који су у јавној својини Града Београда и 
припадају Просторној културно-историјској целини „Ста-
ро језгро Земуна”, биће предузете мере техничке заштите 
у складу са условима издатим од стране Завода за заштиту 
споменика културе Града Београда и то:

1. За објекат у Улици господској бр. 20, у Земуну, Услови 
за предузимање мера техничке заштите бр. 0195/18 од 20. 
фебруара 2018. године, 

2. За објекат у Улици господској бр. 25, у Земуну, Усло-
ви за предузимање мера техничке заштите бр. 0191/18 од 1. 
марта 2018. године. 

Редни број: 2
Намена: Стручни надзор
Активност/назив плана, програма или пројекта: Спро-

вођење мера техничке заштите објеката утврђених за кул-
турно добро и објеката у оквиру просторно-културних це-
лина на територији града Београда.

423599 – Остале стручне услуге 
Планирани износ: 15.000.000,00 динара – Стручни над-

зор над извођењем радова на спровођењу мера техничке 
заштите објеката утврђених за културно добро и објеката 
у оквиру просторно-културних целина на територији града 
Београда.

Редни број: 3
Намена: Пружање стручне помоћи над спровођењем 

мера техничке заштите објеката 
Активност/назив плана, програма или пројекта: Спро-

вођење мера техничке заштите објеката утврђених за кул-
турно добро и објеката у оквиру просторно-културних це-
лина на територији града Београда.

424911 – Остале специјализоване услуге 
Планирани износ: 5.000.000,00 динара – Пружање струч-

не помоћи над спровођењем мера техничке заштите објека-
та утврђених за културно добро и објеката у оквиру про-
сторно-културних целина на територији града Београда.

III.
У циљу наставка реализације Програма, након реали-

зације треће фазе спровођења мера техничке заштите на 
рестаурацији фасада на објектима под заштитом држа-
ве, Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће се 
као планирани носилац посла и координатор активности 
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на рестаурацији оштећених фасада објеката утврђених за 
културно добро и објеката у просторним културно-исто-
ријским целинама, обратити Министарству културе и ин-
формисања дописом за добијање сагласности и утврђивања 
Града Београда као стараоца у складу са чланом 33. став 1. 
Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 
71/94, 52/11 – др. закони и 99/11 – др. закон,) за спровођења 
мера техничке заштите над осталим културним добрима, 
подељеним по фазама у складу са предлогом Завода за за-
штиту споменика културе Града Београда.

IV.
Извештај о коришћењу средстава по овом програму, 

Секретаријат за комуналне и стамбене послове ће сачини-
ти најдуже у року од 30 дана по реализацији активности 
из тачке II овог програма и доставити Скупштини града на 
разматрање на првој наредној седници.

V.
Активности из тачке II овог програма вршиће надлежне 

организационе јединице из делокруга својих надлежности 
и други субјекти Града Београда, у складу са важећим за-
конским и другим прописима и актима којима је регулиса-
на свака појединачна активност, у координацији са носио-
цем посла.

VI.
Исплату средстава за реализацију активности из овог 

програма одобрава градоначелник града Београда посеб-
ним закључцима.

VII.
Овај програм се објављује у „Службеном листу Града 

Београда” и на Интернет-страници Града.

Скупштина Града Београда
Број 352-211/18-С, 29. јунa 2018. Године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. јуна 
2018. године, на основу Закона о планирању и изградњи 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 72/09, 81/09 и 64/10 – 
одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 54/13 – решење УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), 
члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени 
лист Града Београда”, брoj 20/15) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени гласник РС”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – Одлука УС), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПР ОГРАМА
УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИ-

ШТА ЗА 2018. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за 

2018. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је 
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децем-
бра 2017. године, а објављен је у „Службеном листу Града 
Београда” бр. 99/17 од 21. децембра 2017. године. Програм 
обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији 
града, улагања у припрему и изградњу објеката од посебног 
стратешког интереса за развој града, као и друга улагања.

Програм се заснива на решењима и условима садржа-
ним у законима, одлукама и прописима којима се уређују 
односи у области земљишне политике и грађења.

Садржином и начином доношења програма обезбеђује 
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току 
године буду усклађени са реалним потребама и могућно-
стима просторног развоја и омогућава се:

1. остваривање захтева за рационално коришћење гра-
ђевинског земљишта и успостављање оптималног односа 
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објека-
та које она опслужује

2. висок степен ефикасности у рационализацији плани-
раних радова кроз усклађивање динамике и других услова 
изградње

3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова
4. благовремено предузимање свих организационих, 

правних и других мера које су потребне за ефикасно извр-
шавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда, са 
пројекцијом за наредне две године, а који су у надлежности 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
Ј.П. (у даљем тексту Јавног предузећа).

Врсту и обим програмских задатака у програму опреде-
љују планирани приходи и примања за текућу годину која 
се дефинишу предлогом Одлуке о буџету града за текућу 
годину.

Упоредо са израдом ребаланса буџета града Београда за 
2018. годину приступило се и изради Измена и допуна Про-
грама уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. 
годину. Сагласно наведеном ребалансу, планирана средства 
за реализацију Програма умањена су за 590.593.457 динара, 
тако да укупно планирана средства за реализацију програ-
ма износе 8.719.406.543 динара.

Програм садржи избор приоритетних програмских за-
датака који су утврђени по следећим основним критерију-
мима:

– завршетак и довођење у функцију објеката чија је из-
градња у току;

– одржавање континуитета изградње комуналне мреже 
и објеката значајних за развој Града у целини;

– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по уговорима са инвеститорима;

– израда планске и техничке документације за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

Нови програмски задаци у овим Изменама формулиса-
ни су на основу сагледавања потреба у развоју града, као и 
иницијатива града и градских секретаријата, градских оп-
штина и јавних комуналних предузећа. Критеријуми за из-
бор објеката су:

1. Наставак реализације започетих објеката (објекти 
који имају грађевинску дозволу, за које је урађена техничка 
документација),

2. Обавезе према инвеститорима по закљученим угово-
рима,

3. Објекти од интереса за град према стратешким плано-
вима развоја,

4. Објекти по захтевима инвеститора, при чему приори-
тет имају они где је износ доприноса већи од износа сред-
става за недостајућу инфраструктуру и где нема рушења 
објеката,

5. Објекти према приоритетима општина према броју 
становника који гравитира предметној локацији,
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6. За више локација са истим, односно сличним бројем 
становника, приоритет су они где могућност реализације 
захтева краћи временски период (има пројектна докумен-
тација, решени имовинско-правни односи)

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлу-
ком о грађевинском земљишту сачињени су следећи про-
грами:

1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној сво-

јини.

1. Програм уређивања грађевинског земљишта

Програм који се односи на радове на уређивању грађе-
винског земљишта садржи:

– припремање грађевинског земљишта,
– опремање грађевинског земљишта,
– припремање и прибављање грађевинског земљишта за 

доделу.

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе 

се на прибављање урбанистичких планова, истражне радо-
ве, израду геодетских, геолошких и других подлога, спрово-
ђење конкурса и друге документације потребне за израду 
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге по-
требне радње које претходе опремању земљишта.

Планирани радови – програмски задаци у оквиру при-
премања земљишта се групишу у три групе послова и то:

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације

Део програма који садржи податке о прибављању урба-
нистичких планова приказан је у подгрупама према фази 
реализације, са износом средстава потребних за њихову из-
раду:

А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о из-
ради у претходном периоду

Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће 
бити донете у планској години

Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације
Измене у овом делу програма односе се на усклађивање 

остварене динамике и планиране реализације до краја теку-
ће године.

2. Припремна документација за израду и спровођење 
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, 

пројекти)

Део програма који садржи податке о припремној доку-
ментацији за израду и спровођење планова приказан је у 
подгупама према врсти послова, са износом средстава по-
требних за њихову реализацију:

1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога, 
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других 

конкурса,
3. истраживања, студије, анализе и елаборати,
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти 

за потребе израде планова,
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у 

катастру,
6. прибављање локацијских услова.

У овом делу програма предвиђена су додатна финансиј-
ска средства за нередне године превасходно у циљу израде 
студија, генералних пројеката и идејних решења за потребе 
даље реализације објеката водоводне и канализационе мре-
же, као и студија изводљивости сагласно Уредби о садржи-
ни, начину припреме и оцене, као и праћењу спровођења и 
извештавању о реализацији капиталних пројеката.

Такође предвиђене и додатне активности на деоби и 
формирању парцела ради стварања услова за реализацију 
нових саобраћајница у наредном периоду.

3. Решавање имовинско-правних односа

Део програма који садржи податке о прибављању зе-
мљишта и решавању имовинско-правних послова приказан 
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља 
земљиште, са оквирним износом средстава потребних за 
његову реализацију, и то за:

1. објекте од посебног стратешког интереса за развој 
града

2. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, 
3. објекти и мрежа водоснабдевања, 
4. објекти и мрежа канализације, 
5. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља,
Изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање
У овом делу измене програма предвиђене су нове лока-

ције за које су се стекли услови да се започне са решавањем 
имовинско-правних односа, а као предуслова за изградњу 
нових објеката сагласно стратешким плановима града и 
уговорним обавезама на опремању нових локација.

II. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Планирани радови – програмски задаци на комуналном 

опремању земљишта се групишу у две категорије и то:

1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког 
интереса за развој града

Овај део програма одвојен је као посебан програм, обзи-
ром на специфичност објеката, сложеност процеса плани-
рања активности, као и на различите изворе финансирања 
који подразумевају средства из буџетских прихода, средста-
ва из кредита у оквиру пројекта УМП-а, као и средства од 
посебних наменских буџетских средстава за припремне ак-
тивности за потребе изградње саобраћајнице Северна тан-
гента и интермодалног терминала.

Изменама програма извршена је прерасподела средста-
ва у складу са динамиком реализације објеката по програ-
му, као и активности на реализацији нове трамвајске мреже 
као наставак изградње трамвајске инфрстаруктуре преко 
моста на Ади и то:

II.1.Ц.8. Трамвајска пруга на Новом Београду 

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са 5 група 
послова:

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, 
Објекти и мрежа водоснабдевања, 
Објекти и мрежа канализације, 
Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља,
Изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање,
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Сви планирани објекти груписани су у подгрупе према 
фази реализације:

А – Наставак изградње започетих објеката; 
Б – Почетак изградње нових објеката; 
Ц – Припрема за почетак изградње. 
За сваки објекат из Програма, дефинисане су планиране 

активности према фазама реализације, коју подељене на:
1. Техничку документацију
2. Техничку контролу
3. Услове, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-

винска дозвола, пријава радова
4. Извођење радова
5. Технички преглед
6. Употребну дозволу.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 

– Програмом су обухваћене активности на припреми и 
изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветље-
ње, измештање и заштита телекомуникационих и електро-
-енергетских инсталација) у циљу опремања локација. Ова 
група послова посебно обухвата следеће објекте:

– саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тро-
тоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са 
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани

– паркинзи,
– пешачки тротоари уз саобраћајнице,
– специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадукти, 

тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадају-

ћом инфраструктуром представља изградња недостајуће 
инфраструктуре у функцији опремања нових локација по 
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени тех-
нички и формално правни услови. Реализација наведене 
инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима:

– уговорима у којима Дирекција преузима обавезу да 
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је 
предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског 
земљишта и Планом јавних набавки за текућу годину;

– уговорима о заједничком опремању локација у складу 
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи; 

– уговорима о финансирању изградње инфраструкту-
ре средствима физичких и правних лица, сагласно члану 
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени 
лист Града Београда”, број 74/15). 

За прву категорију уговора реализација представља тро-
шак буџета, а за друге две категорије уговора, реализација 
се спроводи средствима инвеститора. Израда техничке до-
кументације и изградња одвијају под стручним надзором 
Дирекције уз спровођење свих законских процедура у по-
ступку прибављања грађевинске и употребне дозволе, које 
су на име Града, а изведени инфраструктурни објекти пре-
дају се Граду у трајно власништво. Према очекиваној ди-
намици завршетка радова, на одговарајућим програмским 
позицијима обезбеђена су буџетска средства за порез на 
додату вредност који се измирује до примопредаје објеката 
Граду.

У посебном прилогу програма дата је табела закључених 
уговора.

Изменама је извршена прерасподела средстава у складу 
са оствареном и предвиђеном динамиком до краја теку-
ће године и планиране су активности на реализацији нове 

мреже саобраћајница са инфраструктуром за које су се сте-
кли услови и то:
II.2.1.Б.16. Реконструкција Улице Јанка Стајчића у 

Лазаревцу
II.2.1.Ц.34. Саобраћајна веза насеља Степа Степановић 

са Улицом војводе Степе
II.2.1.Ц.35. Саобраћајнице у насељима за потребе из-

градње станова за службе безбедности
II.2.1.Ц.36. Саобраћајница С7 – приступ трафостани-

ци Радна зона 2
II.2.1.Ц.37. Приступни пут за манастир Ваведење
II.2.1.Е.2.28 Опремање стамбеног комплекса Вождове 

капије на Вождовцу
II.2.1.Е.2.29 Опремање локације у зони Цанкареве ули-

це на Вождовцу
II.2.1.Е.2.30 Опремање локације уз Пиранделову улицу 

на Звездари
II.2.1.Е.2.31 Опремање радне зоне Р3 у Рушњу (Таван-

чићи III део)

2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм обу-
хвата припремне активности и изградњу и реконструкци-
ју примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања 
града, као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже 
у циљу опремања локација. Ова група послова посебно са-
држи следеће објекте:

– објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за 
пречишћавање воде, рени бунари)

– објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне ста-
нице...)

– дистрибутивна мрежа
Изменама Програма је извршена прерасподела средста-

ва у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до 
краја текуће године и, на захтев општина, планиране су ак-
тивности на реализацији нове мреже водовода и то:

II.2.2.Ц.10. Водоводна мрежа у насељу Шангај
II.2.2.Ц.11. Водоводна мрежа у насељу Угриновци

3. Објекти и мрежа канализације – Оваj програм обу-
хвата припремне активности и изградњу и реконструкцију 
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних 
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

1. постројења за пречишћавање отпадних вода
2. канализационе црпне станице
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађе-

вине...)
канализациона мрежа (атмосферска канализација, фе-

кална канализација, општа канализација)
Изменама програма је извршена прерасподела средстава 

у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја 
текуће године и, у складу са захтевима грађана и општина, 
планиране су активности на реализацији нове мреже кана-
лизације и то: 
II.2.3.Б.14. Канализација у Костолачкој улици на Во-

ждовцу
II.2.3.Б.15. Канализација у насељу Кнежевац-Кијево
II.2.3.Ц.17. Канализација подручја старо језгро Земуна

4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-
баља – Програмом су предвиђене активности на изградњи 
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и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на 
завршетку изградње и опремањем недостајуће комунал-
не инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и пр-
премне активности за потребе формирања новопланира-
них гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе 
послова посебно се идентификује на следеће објекте:

– уређење тргова, пешачке стазе и платои,
– локалне парковске површине и дечија игралишта,
– уређење гробаља.
Изменама Програма је извршена прерасподела средста-

ва у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до 
краја текуће године

Изградња и прибављање станова и других простора за 
расељавање – Програмом за 2017. годину планирају се ак-
тивности на завршетку изградње започетих објеката грађе-
них за потребе прибављања станова за расељавање, као и 
почетак активности на изградњи нових објеката.

Изменама програма планирана су активности на завр-
шетку старог објекта и то:
II.2.5.Б.3. Стамбено пословни комплекс између улица 

Гостиварске и Војводе Степе, Блок 32а, ГО 
Вождовац

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

Овај део програма подељен је на активности које обу-
хватају припремне активности у смислу израде пројеката 
парцелације, односно формирање парцела за локације на 
којима су решени имовинско-правни односи, као и приба-
вљање грађевинског земљишта за доделу. 

Основни циљ овог дела програма је стварање услова за 
ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стам-
бене, пословне и друге намене по локацијама,

Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и 
економским класификацијама.

Уместо табеле из програма која гласи: Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2018. год. са пројек-
цијама за 2019. и 2020. год. (дин.), треба да стоји: Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2018. год. 
према изменама и допунама програма са пројекцијама за 2019. и 2020. год. (дин.), у којој је дат упоредни приказ Основни 
Програм и Измене и допуне програма.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2018. год.
ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА

СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020. год. (дин.)

ПОЗ OБЈЕКАТ
ОСНОВНИ 
ПЛАН      ЗА 

2018. год.

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2018. год.

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2019. год.

ИЗМЕНЕ И 
ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2020. год.

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 2.138.167.191 2.151.680.583 2.506.565.815 2.387.758.361

I.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКА-
ТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 579.568.579 553.045.391 459.483.769 350.607.361

А. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ У ПРЕТХОДНОМ 
ПЕРИОДУ 479.007.219 462.746.031 215.071.769 24.567.361

Б. НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕТЕ У ПЛАН-
СКОЈ ГОДИНИ 90.408.000 82.186.000 236.822.000 318.040.000

Ц. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 10.153.360 8.113.360 7.590.000 8.000.000

I.2. ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА 246.648.612 276.685.192 363.632.046 317.351.000

1. ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 69.399.400 117.622.000 35.917.600 37.000.000

2. СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА 51.432.132 39.918.132 41.220.000 26.000.000

3. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ 7.977.000 9.977.000 90.798.800 88.000.000

4. ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА 35.001.200 22.001.200 152.498.800 126.000.000

5. ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ 82.488.880 86.816.860 42.846.846 40.001.000

6. ПРИБАВЉАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 350.000 350.000 350.000 350.000

I.3. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 1.311.950.000 1.321.950.000 1.683.450.000 1.719.800.000

II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 6.358.440.809 5.754.334.960 10.056.844.159 10.930.882.032

II.1. ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ 
ГРАДА 2.836.842.157 2.936.470.009 4.089.562.503 2.812.997.600

II.2. ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 3.521.598.652 2.817.864.951 5.967.281.656 8.117.884.432

1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 1.787.732.398 1.548.436.537 3.496.417.940 5.777.185.200

2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 396.733.852 403.212.845 743.216.028 511.877.600

3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.203.823.015 798.830.836 1.433.108.288 1.662.421.632

4. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА 124.153.920 58.551.880 274.539.400 85.000.000

5. ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 9.155.467 8.832.853 20.000.000 81.400.000

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ 42.392.000 42.391.000 42.889.200 43.000.000

IV. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 771.000.000 771.000.000 771.000.000 771.000.000

  УКУПНО (I+II+III+IV): 9.310.000.000 8.719.406.543 13.377.299.174 14.132.640.393
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2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини
Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ ло-

кација које се налазе у јавној својини, за које ће се у току 
године вршити додела. За сваку локацију сагледавају се и 
приказују површина земљишта за доделу и БРГП и намена 
објеката које је могуће градити на локацији. 

Назив локације

Повр-
шина 

земљишта 
( m²)

БРГП
( m²) Намена 

1 Локација ГП2, „Аутокоманда”, 
општина Вождовац 6.421 m² 22.474 m² комерцијала

2 Локација „Аутокоманда 2”, к.п.3/12 
КО Вождовац, општина Вождовац 2.564 m² 7.692 m² комерцијала

3 Блок 53 – ГП3 КО Нови Београд 32.822 m² 32.822 m² привр. – 
комерц.

Блок 53 – ГП2 КО Нови Београд 31490 m² 31490 m²

4 Локација у насељу Б. Јерковић КО 
Вождовац општина Вождовац 2.245 m² 2.530 m² спорт

5
Локација у Дворжаковој улици, 
Сремчица кп 2925/2, општина 
Чукарица

475 m² 570 m² индив. 
становање

6 ПФЦ 29, Војвођанска општина Нови 
Београд 3.118 m² 15.590 m² мешовито

7 Јужни булевар општина Врачар 313 m2 1.408m2 становање

8 Блок 43 – ОТЦ, општина Нови 
Београд 20.499 m² 99.285 m² комерцијала

9 Локација ,,Лакат кривина” – десно, 
општина Земун 19.377 m² 38.754 m² комерцијала

10
Локација у Улици Диане Будисавље-
вић ( 21574/1 и 21577/7 ) општина 
Савски венац

1.238 m² 867 m² станов.
вис. станд.

11 Локација у Улици карловачкој, ГП1, 
општина Врачар 370 m² 1.036 m² становање

Локација у Улици карловачкој, ГП2. 
општина Врачар 369 m² 1.033 m²

12 Локација ,,Грмеч” ГП1, општина 
Земун, 1494 КО Земун поље 2.139 m² 2.139 m² привреда

Локација ,,Грмеч” ГП2, општина 
Земун, 1495 КО Земун поље 4.576 m² 4.576 m²

13
Циглана,
локација уз Батајнички друм, ГП2. 
општина Земун

7.275 m² од 2.910 m²
до 5.820 m² привреда

14 Локација у Улици Станислава Срем-
чевића, Општина Звездара 504 m² 2.016 m² становање

15 Локација у Радничкој улици,
општина Чукарица 12.895 m² 15.474 m² комерцијала

16 Царичин град, општина Чукарица, 3.110 m² 6.530 m² комерцијала

17 Локација уз Панчевачки пут, оп-
штина Палилула 40.479 m² 40.479 m² комерцијала

18 Комплекс јужно од насеља Др Ивана 
Рибара општина Нови Београд 5.431 m² 16.293 m² мешовито

19 Локација уз Грчку улицу, Бежанијска 
коса, општина Нови Београд 2.472 m² 7.416 m² комерцијала

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења 
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште – 
локације за које ће бити решени имовинско-правни односи.

Мере за спровођење и реализацију програма
За радове на уређивању грађевинског земљишта обу-

хваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру Про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

Јавно предузеће, као инвеститор у име града Београда, 
има право да предузима све прописане радње, покреће од-
говарајуће поступке ради прибављања сагласности, грађе-
винских дозвола, пријаве почетка извођења радова и доби-
јања употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма, 
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију 
и о томе подносити извештаје надлежним органима града 
Београда.

Израда Измене и допуне Програма уређивања и доделе 
гађевинског земљишта за 2018. годину врши се уколико се:

приступи изради ребаланса буџета Града Београда,
на основу сагледане динамике реализације активности 

у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и 
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће 
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса 
града Београда на изградњи капиталних објеката од посеб-
ног интереса за Град, као и за потребе уређивања нових ло-
кација може извршити прерасподела претходно одобрених 
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и 
стварања могућности уговарања.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 463-200/18-С, 29. јуна 2018. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

ПРИЛОГ 1:

Закључени уговори за инфраструктурне објекте у функци-
ји опремања нових локација који се реализују средствима 

инвеститора 
1. Закључени уговори за опремањe локација недостајућом 

комуналном инфраструктуром по члану 92. Закона о плани-
рању и изградњи, који се реализују средствима инвеститора, уз 
умањење доприноса сразмерно учешћу у опремању локација

Локација Недостајућа инфраструктура

Инвестицио-
на вредност 

(бруто 
динара)

1 Стамбени комплекс Sunnyville 
у Вишњичкој бањи, Палилула

Саобраћајница Нова 7 
са припадајућом инфра-
структуром и изградњом 
канализационе мреже у делу 
Сланачког пута

67.590.720

2 Стамбени комплекс Гусињска 
нова, Звездара

Саобраћајница Нова 
Гусињска са припадајућом 
инфраструктуром

25.107.765

3 Пословни комплекс у Драго-
слава Срејовића, Палилула

Саобраћајница Нова 2 са 
припадајућом инфраструк-
туром

39.740.484

4
Локација „ИКЕА“, јужно од 
наплатне рампе Бубањ поток, 
Вождовац

Саобраћајнице, инфраструк-
турни објекти и јавне зелене 
површине са регулацијом 
реке Болечице

911.130.297 

5 Опремање блока 14 на подруч-
ју ППППН „Београд на води“

Саобраћајнице са припадају-
ћом инфраструктуром 1.066.233.390

6 Стамбено-пословни објекат у 
Добановачкој улици у Земуну 

Саобраћајнице Нова1 и Нова 
4 са припадајућом инфра-
структуром 

51.668.337

7 Стамбени објекат у Сењачкој 
улици, општина Савски венац

Изградња водоводне мреже у 
дужини од 140м 27.840.000

8 Стамбени објекат у Гружан-
ској на Врачару

Изградња водоводне кана-
лизационе мреже у дужини 
од 45 m

2.708.000

2. Закључени уговори за инфраструктурне објекте који 
се реализују средствима физичких и правних лица, за ло-
кације за које су испуњени формално-правни и технички 
услови, без права на умањење доприноса

Чланом 1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утвр-
ђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта 
(„Службени лист Града Београда”, број 74/15); предвиђена 
је могућност да физичка и правна лица, која имају интерес 
да финансирају у име Дирекције све активности на припре-
ми техничке документације и изградњи објеката недостају-
ће инфраструктуре, које нису предвиђене Програмом, без 
права на умањење доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта и рефундирања уложених средстава.
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По наведеном основу, на основу закључених уговора са 
инвеститорима, који су се изјаснили да имају интерес да 
финасирају изградњу у 2018. годину, реализује се недостају-
ћа комунална инфрастуктура за следеће локације:

Локација Недостајућа 
инфраструктура
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1 Улица гусињска,
Звездара Водоводна мрежа – 70 m 1.365.000

2 Улица Чернишеваског,
Врачар Водоводна мрежа – 80 m 1.560.000

3 Улица војводе Блажете,
Звездара

Водоводна и канализациона 
мрежа-110 m 5.032.500

4 Улица Ивана Божића,
Звездара Водоводна мрежа – 90 m 1.755.000

5 Улица церска,
Врачар Водоводна мрежа – 40 m 780.000

6 Улица братсва и јединства,
Палилула Канализациона мрежа – 50 m 1.312.500

7 КО Рвати,
Обреновац Водоводна мрежа – 70 m 1.365.000

8 Улица шуматовачка 102,
Врачар Водоводна мрежа – 45 m  877.500

9 Смиљанићева улица,
Врачар Водоводна мрежа – 50 m 975.000

10
Булевар Милутина Милан-
ковића,
Нови Београд

Водоводна мрежа – 00 m 1.950.000

11 КО Велики Мокри Луг,
Звездара Водоводна мрежа – 220 m 4.290.000

12 Улица војводе Блажете,
Звездара

Водоводна и канализациона 
мрежа – 130 m 5.947.500

13 Улица Косте Рацина,
Савски венац Канализациона мрежа – 85 m 2.231.250

14 Улица Војислава Илића 143,
Звездара

Водоводна и канализациона 
мрежа и реконструкција дела 
саобраћајнице – раскрснице 
Војислава Илића са приступ-
ном саобраћајницом 130 m

16.262.523

15 Улица Мирка Луковића,
Звездара Водоводна мрежа – 50 m 975.000

16 Улица кланичка,
Звездара Водоводна мрежа – 70 m 1.365.000

17 Улица зрмањска,
Чукарица Водоводна мрежа – 60 m 1.170.000

18 Улица Шеварице,
Звездара Водоводна мрежа – 50 m 975.000

19
Улица фрушкогорска,
Обреновац Водоводна мрежа – 50 m 975.000

20 Улица шуматовачка,
Врачар Водоводна мрежа – 97 m 1.891.500

21
Улица крагујевачка, При-
зренска,
Земун 

Канализациона мрежа – 80 m 2.100.000

22
Улица Миодрага Петровића 
Чкаље,
Звездара

Улична водоводна и канализа-
циона мрежа – 100 m 4.575.000

23 Улица Босе Милићевић 4,
Вождовац Канализациона мрежа – 70 m 1.837.500

24 Улица Симе Игуманова,
Врачар Водоводна мрежа – 140 m 2.730.000

25 Улица раваничка,
Звездара Водоводна мрежа – 78 m 1.521.000

26 Улица новоградска,
Земун Канализациона мрежа – 40 m 1.050.000
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27 Улица пећска 3,
Звездара

Водоводна мрежа – 45 m у 
Пећској улици од краја парце-
ле до постојеће у броју 1а

 877.500

28 Улица Вука Караџића у 
Младеновцу

Водоводна мрежа Ф110 mm 
око 95 m и канализационе 
мреже Ф200 mm – 95 m

4.346.250

29 Улица ловачка, Добановци,
Земун Водоводна мрежа – 115 m 2.242.500

30 Улица Сазонова,
Врачар Водоводна мрежа – 45 m  877.500

31 Улица славонска 30,
Земун Кишна канализација – 160 m 4.680.000

32 Улица будимска, Цариград-
ска, Стари град Фекална канализација – 8 m 2.527.200

33 Улица Нодилова, Чукарица Фекална канализација – 27 m 1.100.000

34 Улица каменогорска, 
Звездара Водоводна мрежа – 35 m 980.000

35
Улица миријевски булевар, 
Ладне воде, Миријево, 
Звездара

Фекална канализација – 8 m 480.000

36 Улица генерала Заха, 
Звездара Општа канализација – 55 m 1.900.000

37 Улица Константина Филозо-
фа, Вождовац Општа канализација – 85 m 2.800.000

38 Улица Марије Бурсаћ, Земун Водоводна мрежа – 165 m 3.507.600

39 Улица Агостина Нета, Нови 
Београд Фекална канализација – 70 m 2.500.000

40 Улице Крушевачка и Госпо-
дара Вучића, Вождовац Водоводна мрежа – 89 m 3.600.000

41 Улица војводе Блажете, 
Звездара

Водоводна мрежа – 20 m 
Фекална канализација – 20 m 994.000

42 Улица авалска, Бели поток, 
Вождовац Водоводна мрежа – 180 m 3.200.000

43 Улица Старине Новака, 
Палилула Водоводна мрежа – 145 m 4.700.000

44 Улица омладинских бригада, 
Нови Београд Реконструкција дела улице 7.502.285

45 Улица Драгослава Срејовића, 
Палилула

Канализациона мрежа – 120 m 4.500.000

46 Улица војвођанска, Нови 
Београд

Водоводна мрежа – 30 m
Канализациона мрежа – 70 m 2.400.000

47 Улица рвавничка на Зве-
здари Водоводна мрежа – 50 m 935.000

48 Улица Кондина, Страи град Водоводна мрежа – 60 m 1.200.000

49 Улица Југ Богданова, Савски 
венац Водоводна мрежа – 90 m 1.800.000

49 Улица Љубе Ковачевића и 
Бакарска Канализациона мрежа – 90 m 2.400.000

50 Првомајска улица, Доба-
новци Водоводна мрежа – 230 m 4.400.000

51 Улице Церска и Ђердапска, 
Врачар Водоводна мрежа – 140 m 2.700.000

52 Улица цариградска, Стари 
град Водоводна мрежа – 60 m 1.200.000

53 Улица Муилице Јанковић на 
Палилули Водоводна мрежа – 55 m 1.100.000

54 Улица Живка Давидовића на 
Звездари Водоводна мрежа – 95 m 1.900.000

55 Улица Велисава Вуловића, 
Савски венац Канализациона мрежа – 260 m 5.050.000

56 Улице Далматинске загоре и 
Б.Баришића у Батајници Водоводна мрежа – 140 m 2.750.000
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