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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIII Број 9

4. март 2019. године

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 4. марта 2019. године, на основу члан 6. став 2. члан 43. став 1. и члан 47.
ст. 2. и 3. 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, 99/16, 113/17 и 95/18), члан 32. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члан 101. ст. 1. и 2. и члан 31. тачка 2. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), члан 12. тачка 2. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету Града Београда за 2019. годину („Службени лист Града Београда”, број 118/18), члан 1. мења се и гласи:
„Буџет Града Београда за 2019. годину (у даљем тексту: буџет) састоји се од:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

4. март 2019.

Средства на консолидованом рачуну Трезора Града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Средства на консолидованом рачуну Трезора Града Београда утврђују се према економској класификацији и по изворима финансирања, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске
имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Примања од задуживања и примања од продаје финансијске имовине, неутрошена средства из претходних година и
издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следећим износима:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске
имовине, по функционалној класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске
имовине, по програмској класификацији, утврђују се у следећим износима:
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Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 8.078.760.114 динара, издатака за набавку финансијске имовине у износу од 4.193.000.500 динара и за отплату главнице по основу дуга домаћим и страним кредиторима у
износу од 3.755.960.000 динара, из члана 1. ове одлуке у укупном износу од 16.027.720.614 динара, планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000 динара, примања од задуживања у износу
од 7.227.800.400 динара и из процењеног суфицита из 2018. године у износу од 8.794.920.214 динара.”
Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2019.години повуче средства кредита од домаћих банака у износу од 4.193.000.000 динара за
реализацију следећих пројеката:

Град Београд планира да у 2019. години повуче средства кредита од иностраних банака у износу од 3.034.800.400 динара
за следећe пројекте:
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину исказују се у следећем прегледу:
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 427.869.273 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,428% укупних прихода буџета и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.
У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000 динара.
Средства сталне буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,002% укупних прихода буџета и примања буџета од продаје нефинансијске имовине.
О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Градоначелник града Београда на предлог Секретаријата за финансије.”
Члан 6.
Члан 6. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 115.949.517.319 динара, а обухватају средства на подрачунима који се
воде у оквиру Консолидованог рачуна Трезора Града Београда.
Укупна средства из става 1. овог члана формирана су приходима и примањима из следећих извора:
– текући приходи буџета у износу од 91.536.356.735 динара – извор финансирања 01;
– сопствени приходи индиректних корисника буџета – установа, из надлежности Града у износу од 1.223.266.500 динара – извор финансирања 04;
– донације од међународних организација у износу од 74.931.901 динара – извор финансирања 06;
– трансфери од других нивоа власти у износу од 1.042.666.569 динара – извор финансирања 07;
– добровољни трансфери од физичких и правних лица у износу од 1.000.900.000 динара – извор финансирања 08;
– примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 5.043.675.000 динара – извор финансирања 09;
– примања од домаћих задуживања у износу од 4.193.000.000 динара – извор финансирања 10;
– примања од иностраних задуживања у износу од 3.034.800.400 динара – извор финансирања 11;
– примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 5.000.000 динара – извор финансирања 12;
– нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 8.747.544.207 динара – извор финансирања 13;
– неутрошена средства од приватизације из ранијих година у износу од 1.971.363 динара – извор финансирања 14 и
– неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 45.404.644 динара – извор финансирања 15.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Члан 7.
У члану 14. у ставу 1. износ „497.880.844” замењује се износом „427.869.273”.
Члан 8.
У члану 19. после става 3. додаје се нови став који гласи:
„Датом сагласношћу од стране извршног органа, у складу
са чланом 54. Закона о буџетском систему, за преузете обавезе
до 2019. године по уговорима за капиталне издатке који захтевају плаћање у више година, а који су били утврђени чланом
4. одлуке о буџету, може се сматрати акт градоначелника којим је дата сагласност за покретање поступка јавне набавке.”
Став 4. постаје став 5.
У истом члану, после става 5. додаје се нови став који
гласи:
„Изузетно, може се сматрати да је сагласност, у смислу става 5. овог члана, дата од стране органа надлежног
за финансије за оне програме и пројекте који су утврђени
Одлуком о финансирању програма и пројеката директних
и индиректних корисника средстава буџета Града Београда у 2019. и 2020. години („Службени лист Града Београда”,
бр. 95/17, 64/18 и 92/18) а чије финансирање је започето пре
2019. године.”
Став 6, 7. и 8. постаје ст. 7, 8. и 9.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-105/19-С, 4. марта 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

4. март 2019.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 4. марта
2019. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. и члана 97.
ст. 1. и 2. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И ОДРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО
ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који
припадају Граду односно градским општинама у 2019. години („Службени лист Града Београда”, број 118/18), члан 2.
став 1. мења се и гласи:
„Годишњи обим средстава буџета Града и буџета градских општина из члана 1. ове одлуке износи 118.890.419 хиљадa динара, од чега:
– средства буџета Града
105.931.331 хиљадa динара,
износе
– средства буџета градских 12.959.088 хиљада динара,
општина износе
а чине их:
– укупан обим средстава за 12.957.962 хиљаде динара,
потрошњу
– остварена додатна пове1.126 хиљадa динара.’’
ћања обима средстава
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Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Средства буџета Града из члана 2. алинеја 1. ове одлуке
односе се на:
98.698.530 хиљадa динара
– текуће приходе и примања од продаје нефинансијске
имовине
– примања од продаје финан- 7.232.801 хиљадa динарa”
сијске имовине и од задуживања
Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи
„Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који
се оствари на подручју градске општине, дели се између те
градске општине и Града у односу:
– Вождовац
– Врачар
– Земун
– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка
– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град

11,87
11,60
13,38
8,05
3,82
12,33
16,51
10,89
11,54
12,19
100,00
45,20
2,63
85,36
29,88
100,00
48,65

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

88,13
88,40
86,62
91,95
96,18
87,67
83,49
89,11
88,46
87,81
0,00
54,80
97,37
14,64
70,12
0,00
51,35 ”

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Приход од пореза на имовину који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине
и Града у односу:
– Вождовац
– Врачар
– Земун
– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град

21,07
10,89
19,13
17,62
5,46
23,64
40,97
7,86
5,30
23,32
100,00
78,75

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

78,93
89,11
80,87
82,38
94,54
76,36
59,03
92,14
94,70
76,68
0,00
21,25

– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин

и
и
и
и
и
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Град
Град
Град
Град
Град

100,00
98,99
52,34
100,00
35,68

:
:
:
:
:

0,00
1,01
47,66
0,00
64,32”

Члан 5.
Члан 10. мења се и гласи:
„Приход од локалних комуналних такси, који се оствари на подручју подручју градске општине, дели се између те
градске општине и Града у односу:
– Вождовац
– Врачар
– Земун
– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка
– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град

18,4
5,0
12,2
10,2
2,9
13,1
15,6
17,4
5,4
6,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

81,6
95,0
87,8
89,8
97,1
86,9
84,4
82,6
94,6
93,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 ”

Члан 6.
После члана 10. Oдлуке додаје се нови члан 10a. који гласи:
„Приход од накнаде за коришћење јавних површина,
који се оствари на подручју градске општине, дели се између те градске општине и Града у односу:
– Вождовац
– Врачар
– Земун
– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка
– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град

36
14
31
34
7
24
49
23
6
20
100
100
100
100
100
100
100

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

64
86
69
66
93
76
51
77
94
80
0
0
0
0
0
0
0”
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Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Приход од пореза на пренос апсолутних права, који
се оствари на подручју градске општине, дели се између те
градске општине и Града у односу:
– Вождовац
– Врачар
– Земун
– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка
– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град

7,1
5,4
14,7
11,0
2,1
11,8
22,0
6,6
3,6
7,5
100,0
100,0
100,0
100,0
83,6
100,0
83,3

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

92,9
94,6
85,3
89,0
97,9
88,2
78,0
93,4
96,4
92,5
0,0
0,0
0,0
0,0
16,4
0,0
16,7”

Члан 8.
Члан 14. мења се и гласи:
„Приход од накнаде за уређивање грађевинског земљишта који се оствари на подручју градске општине, дели се
између те градске општине и Града у односу:
– Вождовац
– Врачар
– Земун
– Звездара
– Нови Београд
– Палилула
– Раковица
– Савски венац
– Стари град
– Чукарица
– Барајево
– Гроцка
– Лазаревац
– Младеновац
– Обреновац
– Сопот
– Сурчин

и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и
и

Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град
Град

10
35
5
0
35
5
20
5
33
30
100
100
100
100
100
100
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

90
65
95
100
65
95
80
95
67
70
0
0
0
0
0
0
100 ”

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-104/19-С, 4. марта 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

4. март 2019.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 4. марта
2019. године, на основу члана 133. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
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) и чл. 25. и 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
O РЕПРОГРАМУ И УСЛОВИМА ОТПИСА ДЕЛА ДОСПЕЛОГ ДУГА ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови за отпис, начин и поступак измирења доспелог дуга, преуговарање и начин плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, и то:
– по основу закључених уговора за плаћање накнаде
за уређивање грађевинског земљишта, односно услови и
обим отписа камате и дела главног дуга по основу накнаде
за уређивање грађевинског земљишта, доспелог за плаћање
до дана ступања на снагу ове одлуке, а за које није донета
правноснажна судска одлука;
– по основу закључених уговора за плаћање накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, по којима су донете
правноснажне пресуде, односно услови и обим отписа дуга
утврђеног правноснажном судском пресудом;
– као и услови и обим отписа доспелог и не доспелог
дуга по основу закључених судских поравнања.
Одредбе овог члана примењују се и на оне случајеве где
нема закључених уговора а воде се судски поступци или су
исти окончани доношењем судских пресуда или потписивањем поравнања a све по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта (дуг по основу издатих решења).
Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће значење:
1. Дужник је физичко, односно правно лице које на дан
ступања на снагу ове одлуке има доспео, а неплаћен дуг по
основу закљученог уговора за плаћање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, по основу донете правноснажне судске пресуде и доспео и не доспео дуг по основу судског поравнања,
2. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је
изворни локални јавни приход утврђен Законом о финансирању локалне самоуправе.
– Главни дуг – је, дуг по основу накнаде за уређивање
грађевинског земљишта, дуг доспео за плаћање до дана ступања на снагу ове одлуке, обрачунат у складу са одредбама
закљученог уговора о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, без обрачунате камате; дуг утврђен
правноснажном судском пресудом као и дуг утврђен закљученим судским поравнањем.
3. Камата је износ обрачунате, а неплаћене камате на
главни дуг.
4. Текуће обавезе су обавезе на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта по основу закљученог уговора
о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта,
које нису доспеле на наплату до дана ступања на снагу ове
одлуке, а које периодично доспевају за плаћање у складу са
уговореном динамиком плаћања.
Члан 3.
Главни дуг по основу закључених уговора за плаћање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта који је до-
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спео, а није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке,
дужник може измирити на начин и у поступку прописаном
овом одлуком.
Дужник може измирити главни дуг:
1. Дуг настао по основу закључених уговора за плаћање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта, доспео за
плаћање до дана ступања на снагу ове одлуке, а за које није
донета судска одлука, једнократном уплатом у висини од
50% главног дуга ,у року од 15 дана од дана обрачуна, чиме
стиче право на отпис камате и 50 % главног дуга.
2. Дуг настао по основу закључених уговора за плаћање
накнаде за уређивање грађевинског земљишта по којима су
донете пресуде, као и доспео и недоспео дуг по основу закључених судских поравнања, једнократном уплатом у висини од 50% главног дуга са припадајућом каматом до дана
обрачуна, чиме стиче право на отпис преосталих 50% утврђеног главног дуга и камате.
Члан 4.
Сагласно одредбама члaнa 1. став 1. алинеја 1. ове одлуке, дужник и Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту: Дирекција), закључиће
уговор о измирењу дуга по основу накнаде за уређивање
грађевинског земљишта на основу захтева дужника, којим
ће се ближе уредити рок измирења главног дуга и међусобна права и обавезе.
Сагласно одредбама члана 1. став 1. алинеја 2. и 3. ове
одлуке на основу захтева дужника Дирекција ће сачинити
обрачун у складу са овом одлуком који ће представљати
основ за плаћање и књижење у пословним књигама дужника и Дирекције. Сагласност на обрачун даје и дужник.
Дужник против кога је покренут судски поступак, а
исти није правоснажно окончан, дужан је да измири и трошкове судског поступка.
Дужник који има правноснажну судску пресуду или
потписано судско поравнање дужан је да измири судске
трошкове и трошкове извршења у пуном износу.
Члан 5.
Дужник који, у складу са овом одлуком, измири главни
дуг по основу закљученог уговора или по основу обрачуна
на који је дао сагласност, из члана 4. ове одлуке, дужан је да
редовно плаћа и уговорене текуће обавезе.
Према дужнику који не измирује текуће обавезе у складу са одредбама закљученог уговора о плаћању накнаде за
уређивање грађевинског земљишта, спровешће се поступак
наплате у складу са важећим прописима, односно одредбама потписаног уговора.
Члан 6.
Дужник губи право на отпис камате и дела главног дуга,
по одредбама ове одлуке уколико не измири главни дуг на
начин и у роковима утврђеним уговором из члана 4. став
1. ове одлуке и дужан је да плати пун износ главног дуга са
припадајућом каматом.
Дужник губи право на отпис 50% главног дуга и камате
утврђене правноснажном судском пресудом по основу сачињеног обрачуна у складу са члана 4. став 2. ове одлуке,
уколико не измири главни дуг у роковима и на начин утврђен овом одлуком, те се даље примењују одредбе правноснажне судске пресуде односно судског поравнања.
Члан 7.
Измирењем обавезе по сачињеном уговору, односно обрачуну дужник је измирио доспеле обавезе на име накнаде
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за уређивање грађевинског земљишта, а Дирекција се обавезује да предузме даље активности и обавести надлежне
органе о истом.
Члан 8.
Право на отпис дуга по овој одлуци имају сви дужници који не воде судске спорове против Дирекције, односно
који повуку или се одрекну својих тужбених захтева и о
томе пруже доказ.
Члан 9.
Право на репорограм у складу са одредбама ове одлуке
могу да остваре дужници који захтев за репрограм поднесу
најкасније до 1. новембра 2019. године.
Члан 10.
Ова одлука примењује се до 1. децембра 2019. године.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-106/19-С, 4. марта 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 4. марта 2019. године, на основу члана 16. Закона о утврђивању
јавног интереса и посебним поступцима експропријације
и издавања грађевинске дозволе ради реализације пројекта „Београд на води” („Службени гласник РС”, број 34/15),
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12,
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС,
132/14, 145/14 и 83/18) и чл. 25. и 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС) донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА И
НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”
Члан 1.
У Одлуци о уређивању земљишта и начину и поступку
обрачуна и плаћања доприноса за уређивање грађевинског
земљишта у оквиру пројекта „Београд на води” („Службени
лист Града Београда”, број 82/15) у члану 1. став 3. постојећи
Прилог 1 мења се, новим Прилогом 1.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 418-133/19-С, 4. марта 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 4. марта 2019. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон), члана 33. став 1. Закона о јавном
дугу („Службени гласник РС”, бр. 61/05, 107/09 и 78/11) и
члана 31. тачка 15. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

ОД Л У КУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА
Члан 1.
Град Београд задужиће се на финансијском тржишту за
финансирање капиталних пројеката у укупном износу од
4.193.000.000 динара и то за реализацију следећих капиталних инвестиционих пројеката:
Ред.бр.

Област кредитирања

износ динара

1

Објекти комуналне и саобраћајне инфраструктуре са инвестиционом документацијом (путеви, водовод, канализација
и др.) и објекти јавне намене (објекти за потребе васпитања
и образовања)

2

Побољшање енергетске ефикасности објеката јавне намене и
инвестициони расходи у објекте комуналне инфраструктуре
у области енергетике

193.000.000

3

Објекти јавне намене (образовање, здравство, култура) и
објекти за социјално становање

500.000.000

4

Инвестициона документација из области јавног превоза
СВЕГА

3.000.000.000
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финансијског кредита након добијених понуда пословних
банака. Избор најбоље понуде извршиће комисија именована од стране градоначелника града Београда.
Члан 3.
Град Београд задужиће се по најповољнијим условима,
са тим да рок отплате неће бити краћи од пет година, не рачунајући период мировања.
Члан 4.
Задуживање из члана 1. ове одлуке извршиће се закључивањем уговора између пословне банке која понуди најбоље услове и града Београда кога представља градоначелник
града Београда.
Члан 5.
Средства прибављена од пословне банке на основу закљученог уговора из члана 4. ове одлуке користиће се наменски за финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.
Члан 6.
Град Београд ће приликом доношења одлука о буџету града Београда обезбедити средства за благовремено и
уредно измирење обавеза по закљученом уговору.
Члан 7.
Ову одлуку објавити у ”Службеном листу Града Београда”.

500.000.000
4.193.000.000

Члан 2.
Град Београд ће у циљу реализације инвестиционих
пројеката из члана 1. ове одлуке спровести набавку услуге

Скупштина Града Београда
Број 4-107/19-С, 4. марта 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Београда за 2019. годину – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који припадају Граду, односно градским општинама у 2019. години – – – – – – – – – –
Одлука о репрограму и условима отписа дела доспелог дуга по основу накнаде за уређивање грађевинског земљишта – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о уређивању земљишта и начину и поступку обрачуна и плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта у оквиру Пројекта „Београд на води”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о задужењу Града Београда за финансирање капиталних инвестиционих расхода – – – – – – – – – – – – –

1
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„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

