
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 46. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке, Жељка Ивањија, са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ШАПИЋ – ГРАДОНАЧЕЛНИК.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 118-676/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 56. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС и 54/11) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”', бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – 
одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине града Бео-
града изабраном на изборима, одржаним 4. марта 2018. го-
дине, и то Дуњи Лековић, са изборне листе АЛЕКСАНДАР 
ШАПИЋ – ГРАДОНАЧЕЛНИК.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 02-677/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 12. тачка 1. Закона о 
главном граду, („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. тачка 1. и чла-
на 49. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУП-

ШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.

У Пословнику Скупштине Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10) у члану 19. у 
ставу 1. речи: „из реда дипломираних правника, са положе-
ним стручним испитом за рад у органима управе и радним 
искуством од најмање три године” бришу се. 

У истом члану после става 1. додаје се нови став који 
гласи:

„За секретара Скупштине може бити постављено лице 
које има стечено високо образовање из научне области прав-
не науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у тра-
јању од најмање четири године или специјалистичким студи-
јама на факултету, са положеним стручним испитом за рад у 
органима управе и радним искуством од најмање три године.”.

Члан 2.
У члану 21. у ставу 2. после речи: „Градског већа Града 

Београда” додају се речи: „обједињено и”.
Члан 3.

У члану 26. у ставу 4. после речи: „Скупштине” додају 
се речи: „уз примену минималног рока из члана 72. став 4. 
овог пословника”.

Члан 4.
После члана 28. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 28а
О поднетој оставци градоначелника, заменика градона-

челника или члана Градског већа, председник Скупштине 
обавештава одборнике на почетку прве наредне седнице 
Скупштине.”

Члан 5.
У члану 41. у ставу 1. речи: „ и вршење других послова у 

складу са овим пословником и другим актима Града Београ-
да (у даљем тексту: град),” бришу се.
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У истом члану после става 1. додају се три нова става 
која гласе:

„Стална радна тела дају мишљење о предлозима одлука 
и других аката које доноси Скупштина и обављају друге по-
слове, у складу са овим пословником и другим актима града 
Београда (у даљем тексту: град).

У оквиру свог делокруга стално радно тело одлучује по 
примљеном предлогу грађана о спровођењу поступка јавне 
расправе.

Скупштина образује највише 25 сталних радних тела.”.
У истом члану у ставу 2. после речи: „ бирају се” запета и 

речи: „у складу са Статутом града,” бришу се. 

Члан 6.
После члана 50. додаје се нови пододељак и два нова 

члана која гласе:

„5.1.2а Јавно слушање
Члан 50а

Стално радно тело може организовати јавно слушање о 
предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина.

Члан 50б
Предлог за организовање јавног слушања могу да подне-

су најмање четири члана сталног радног тела.
Предлог из става 1. овог члана садржи тему јавног слу-

шања, списак лица која би била позвана и потписе чланова 
сталног радног тела који су поднели предлог.

Одлуку о организовању јавног слушања доноси стално 
радно тело већином гласова од укупног броја чланова стал-
ног радног тела.

О одлуци из става 3. овог члана председник сталног рад-
ног тела обавештава председника Скупштине.

Председник сталног радног тела на јавно слушање по-
зива чланове сталног радног тела, одборнике и друга лица 
чије је присуство од значаја за тему јавног слушања.

Позив из става 5. овог члана садржи тему, време и место 
одржавања јавног слушања, као и обавештење о позваним 
учесницима.

Јавно слушање се одржава без обзира на број присутних 
чланова сталног радног тела.

Након јавног слушања, председник сталног радног тела 
доставља информацију о јавном слушању председнику 
скупштине, члановима сталног радног тела и учесницима 
јавног слушања. Информација садржи имена учесника у 
јавном слушању, кратак преглед излагања, ставова и пре-
длога изнетих на јавном слушању.

Чланови сталног радног тела и учесници јавног слуша-
ња могу да поднесу писане примедбе на информацију о јав-
ном слушању председнику сталног радног тела, који их до-
ставља лицима из става 8. овог члана.”.

Члан 7.
У члану 68. после става 1. додају се два нова става која 

гласе:
„Чланови повременог радног тела бирају се из састава 

одборника, а могу бити бирани и из реда грађана.
Председника повременог радног тела Скупштина бира 

из састава одборника.”.
Члан 8.

У члану 72. после става 3. додају се три нова става која 
гласе:

„У ситуацијама које оправдавају хитност у сазивању сед-
нице Скупштине, председник Скупштине може заказати сед-
ницу у року који није краћи од 24 часа од пријема захтева.

Захтев за сазивање седнице из става 4. овог члана мора да 
садржи разлоге који оправдавају хитност сазивања, као и об-
разложење последица које би наступиле њеним несазивањем.

Минимални рок за сазивање седнице Скупштине, из 
става 4. овог члана не односи се на сазивање седнице Скуп-
штине у условима проглашење ванредне ситуације.”

Члан 9.
У члану 83. у ставу 2. после речи: „градоначелнику,” додају 

се речи: „заменику градоначелника, главном урбанисти,”.

Члан 10.
У члану 96. у ставу 2. у тачки 5. реч: „између” брише се.
У истом члану и ставу у тачки 7. речи: регионални про-

сторни план” замењују се речима: „просторне планове”

Члан 11. 
У члану 129. у ставу 3. после речи: „тог питања” запета 

и речи: „осим у случају изјашњавања на светодавном рефе-
рендуму” бришу се.

Члан 12.
У члану 140. став 1. мења се и гласи:
„Одборник има право да буде редовно обавештаван о 

питањима од значаја за обављање одборничке дужности, 
као и да на лични захтев од органа и служби града добије 
податке који су му потребни за рад.”.

У истом члану после става 3. додаје се нови став који 
гласи:

„За благовремено достављање обавештења, тражених 
података, списа и упутстава одговоран је секретар Скуп-
штине, а начелник Градске управе када се обавештење, тра-
жени податак, спис и упутство односе на делокруг и рад 
Градске управе.”.

Члан 13. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-680/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу чл. 4. и 7. Закона о комунал-
ној милицији („Службени гласник РС”, број 49/19), члана 
25. став 1. тачка 10. и члана 31. став 1. тачка 7. Статута града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком ближе се одређују послови и овлашћења 

комуналне милиције утврђени законом чијим обављањем се 
обезбеђује извршавање надлежности Града Београда (у да-
љем тексту: Град), као и облици и начин остваривања сарад-
ње комуналне милиције са овлашћеним организацијама, вр-
шиоцем комуналне делатности и инспекцијским службама.
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Члан 2.
Послове комуналне милиције обављају униформисани 

комунални милиционари.
Изузетно од става 1. овог члана, послове комуналне ми-

лиције могу обављати и комунални милиционари без слу-
жбене униформе са ознакама, по писаном налогу начелника 
комуналне милиције. 

Налог начелника комуналне милиције за обављање по-
слова комуналне милиције без службене униформе са озна-
кама обавезно садржи: 

1. податке о патроли/комуналним милиционарима који 
поступају;

2. област контроле;
3. тачну локацију на којој се врши контрола и
4. време контроле (почетак-крај).
Комунални милиционар у извршавању налога из става 3. 

овог члана сачињава извештај o затеченом стању и предузе-
тим мерама у ком уписује и да ли је контролисано лице захте-
вало/није захтевало на увид налог. Када контролисано лице 
захтева на увид налог, комунални милиционар контролиса-
ном лицу даје да потпише да је извршило увид у налог из става 
3. овог члана, односно уноси констатацију за случај одбијања.

Члан 3.
Комунална милиција у обављању послова сарађује са 

овлашћеним организацијама, вршиоцем комуналне делат-
ности Града и градских општина, инспекцијским службама 
града и градских општина (у даљем тексту: инспекцијске 
службе), и са грађанима.

Комунална милиција у обављању послова сарађује са 
министарством надлежним за унутрашње послове на начин 
и под условима прописаним законом.

Овлашћене организације из става 1. овог члана у складу са 
законом којим се уређује комунална милиција су друге органи-
зационе јединице Градске управе града Београда и организаци-
оне јединице управе градске општине, предузећа, организације 
и установе које на основу закона, односно општег акта Града 
одлучују о појединим правима грађана, правних лица или дру-
гих странака (у даљем тексту: овлашћене организације).

Вршиоци комуналне делатности у смислу одредаба ове 
одлуке су вршиоци комуналне делатности које је за врше-
ње комуналне делатности основао Град, односно којима је 
вршење поверио град, односно градска општина (у даљем 
тексту: вршилац комуналне делатности).

Члан 4.
Комунална милиција Града Београда образује се као ор-

ганизациона јединица у саставу Градске управе Града Бео-
града као јединственог органа.

Комуналном милицијом руководи начелник комуналне 
милиције.

Организација комуналне милиције, унутрашње уређење 
и систематизација радних места уређују се посебним акти-
ма града.

II. ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Послови комуналне милиције
Члан 5.

Послови комуналне милиције су:
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног 

реда од значаја за комуналну делатност, спречавањем на-
рушавања, односно успостављањем нарушеног комуналног 
реда, а нарочито:

– спречавање ометања у вршењу комуналних делатно-
сти и заштита комуналних објеката од прљања, оштећива-
ња и уништавања;

– заштита површина јавних намена од бесправног зау-
зећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других 
предмета, запрека за возила, постављањем привремених 
монтажних објеката и слично);

– сузбијање недозвољеног обављања делатности на по-
вршинама јавне намене и другим јавним местима;

– спречавање радњи којима се нарушава општа уређе-
ност насеља (прљање и оштећивање фасада и других спољ-
них делова зграда и других објеката, исписивање графита; 
лепљење плаката, као и контрола уклањања снега и леда са 
површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и 
осталих површина);

– спречавање радњи којима се нарушава уређеност по-
стављања објеката и уређаја на површинама јавне намене 
и површинама у јавном коришћењу, извођење културног 
и артистичког програма на тим површинама (постављање, 
прљање и оштећивање урбане опреме и урбаног мобилија-
ра, као што су наменски монтажни објекти, опрема за игру 
и рекреацију, јавне чесме и фонтане, клупе, жардињере и 
друго, извођења културног и артистичког програма без 
одобрења), као и контрола извршавања прописаних обаве-
за у погледу постављања објеката и уређаја и одобрења за 
извођење културног и артистичког програма;

– контрола постављања средстава за оглашавање на јав-
ним и другим површинама;

– одржавање и заштита чистоће на јавним површинама 
(остављање грађевинског шута и другог отпада на површи-
нама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечи-
стоће на површине јавне намене, као и вршење других рад-
њи којима се нарушава уредност и чистоћа Града);

– контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина 
држања и извођења кућних љубимаца;

– обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним 
зградама;

– паркирање (спречавање паркирања на местима на 
којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, 
приступ објекту, противпожарном путу и степеницама, 
контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом 
и сигнализацијом, паркирања на резервисаним паркинг ме-
стима и сл.);

2) вршење контроле над применом закона и других про-
писа и општих аката из области комуналне и других делат-
ности из надлежности Града:

– контрола употребе симбола и имена града;
– спречавање радњи којима се нарушава прљање и оште-

ћивање споменика, спомен-плоча и скулптуралних дела;
– одржавање реда на воденом простору (заштита вода, 

коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и 
обалама река;

– контрола постављања балон-хала спортске намене, 
привремених објеката, тезги, објеката за обављање мењач-
ких послова, башти угоститељских објеката и других по-
кретних објеката на јавним површинама;

3) остваривање надзора у јавном градском, приградском 
и другом локалном саобраћају, у складу са законом и про-
писима града, који се односи нарочито на:

– јавни линијски, ванлинијски и посебан линијски пре-
воз путника (несметано одвијање линијског превоза пут-
ника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и 
ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за 
то одређена и др.);

– такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, 
коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хо-
ризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање 
паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и 
чистоћа такси возила и др.);



Број 101 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 12. новембар 2019.

4) заштита животне средине, а нарочито у области: за-
штите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите 
природе и заштићених подручја која проглашава надлежни 
орган града, контроле над скупљањем, транспортом, скла-
диштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и 
неопасног отпада и др;

5) заштита општинских и некатегорисаних путева, ули-
ца и државних путева из надлежности града и припадају-
ћих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, 
односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао 
оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као 
и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајни-
ца у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;

6) заштита културних добара и других јавних објеката 
од значаја за град и градску општину;

7) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује 
несметано одвијање живота у Граду, очување добара и из-
вршавање других задатака из надлежности Града; 

8) вршење контроле над применом закона којим се уре-
ђују државни симболи, осим у односу на државне органе, 
град и имаоце јавних овлашћења (контрола употребе заста-
ве, химне или грба Републике Србије, злоупотреба заставе 
или грба Републике Србије за обележавање робе или услуге, 
контрола истицања грба или заставе стране државе и др.);

9) други послови, у складу са законом.

Планирање и начин обављања послова

Члан 6.
На стратешке планове и годишње планове рада кому-

налне милиције сагласност даје Скупштина Града Београда.
Послови комуналне милиције обављају се организованим 

присуством комуналних милиционара на местима одржава-
ња реда, предузимањем других превентивних мера и приме-
ном законом предвиђених овлашћења комуналне милиције.

У свом раду комунални милиционари руководе се и 
принципом рада са најмањим штетним последицама, а 
средства принуде примењују само кад је то апсолутно ну-
жно и у мери која је неопходна за извршење задатака без 
непотребних штетних последица у складу са законом.

Обавезна упутства

Члан 7.
Начелник комуналне милиције даје обавезнa упутства 

комуналним милиционарима за обављање послова кому-
налне милиције, у складу са законом којим се уређује кому-
нална милиција и другим прописима.

Обавезна упутства дају се писаним путем и саопштава-
ју комуналним милиционарима усмено од стране дежурног 
руководиоца током испраћаја смене и истицањем на огла-
сну таблу.

Комунални милиционар у дневни налог о реализацији 
службеног задатка уписује да је упознат са датим обавезним 
упутством, а дежурни руководилац сачињава записник о 
саопштавању обавезног упутства у коме констатује дан, 
време, име и презиме комуналних милиционара којима је 
саопштено обавезно упутство, као и дан истицања обаве-
зног упутства на огласну таблу.

Обавезна упутства примењују се даном саопштавања 
комуналним милиционарима и важе до опозива.

О датим обавезним упутствима води се евиденција. 
Евиденција обавезно садржи назив, број и датум, дан саоп-
штавања и истицања на огласну таблу обавезног упутства, а 
може садржати и друге податке.

III. OВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Врсте овлашћења

Члан 8.
У обављању послова комуналне милиције, комунални 

милиционар има следећа овлашћења:
1. упозорење;
2. усмено наређење;
3. провера идентитета;
4. довођење;
5. заустављање и преглед лица, предмета и возила;
6. привремено одузимање предмета;
7. аудио и видео снимање;
8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, 

средстава за везивање, распршивача са надражујућим деј-
ством и службене палице;

9. прикупљање обавештења 
10. друга овлашћења у складу са законом.
Овлашћења комуналне милиције утврђена у ставу 1. 

овог члана примењују се под условима и на начин утврђен 
законом којим се уређују послови комуналне милиције, 
законом којим се уређују унутрашњи послови и подзакон-
ским прописима о полицијским овлашћењима и начину 
обављања полицијских послова.

Остала овлашћења комуналног милиционара
Члан 9.

Када је за то овлашћен законом, другим прописом и оп-
штим актом Града, комунални милиционар може: издати 
прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за 
учињено кривично дело, поднети захтев за покретање пре-
кршајног поступка и обавестити други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности.

Када је законом овлашћен на доношење решења, кому-
нални милиционар примењује одредбе закона о општем 
управном поступку или другог закона којим је овлашћен за 
доношење решења.

Против решења комуналног милиционара може се изја-
вити жалба Градском већу града Београда у року од 15 дана 
од дана достављања решења.

Остваривање надзора и контроле паркирања
Члан 10.

Ради спречавања угрожавања безбедности учесника у 
саобраћају, односно омогућавања одвијања саобраћаја, ко-
мунални милиционар је овлашћен на предузимање мера 
уклањања, односно премештања возила, као и постављања 
уређаја којима се спречава одвожење возила. 

Мере и овлашћење из става 1. овог члана, комунални 
милиционар предузима, приликом остваривања надзора и 
контроле паркирања, када затекне возило паркирано или 
заустављено супротно одредбама Закона о безбедности са-
обраћаја на путевима, односно када на путу, односно месту 
на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила, за-
текне одбачено возило. 

Када комунални милиционар уочи непрописно парки-
рано или заустављено возило, издаће возачу усмено наре-
ђење да одмах уклони возило под претњом принудног из-
вршења, а када возач није присутан на лицу места доноси 
решење у писаној форми, којим налаже уклањање возила у 
року који не може бити краћи од једног минута. 

Решење из става 3. овог члана комунални милиционар 
поставља на ветробранском стаклу возила или другом вид-
ном месту, и тиме се сматра да је исто уручено возачу. 
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У случају када комунални милиционар уочи одбачено 
возило, поступиће у складу са одредбом ст. 3. и 4. овог чла-
на, које се односе на непрописно паркирано или зауставље-
но возило а када возач није затечен на лицу места. 

Уколико возач, односно власник одбаченог возила у 
остављеном року прописаним законом не уклони, односно 
не премести возило, комунални милиционар издаће налог о 
уклањању возила. 

Уклањање возила на територији града обавља вршилац 
комуналне делатности овлашћен за организацију функцио-
нисања, управљања и одржавања јавних паркиралишта. 

Комунални милиционар издаје вршиоцу комуналне де-
латности налог за постављање уређаја којима се спречава 
одвожење возила (блокирање возила) у случају када уочи не-
прописно паркирано возило које се из техничких разлога не 
може уклонити, а које угрожава безбедност учесника у сао-
браћају, односно онемогућава безбедно одвијање саобраћаја. 

Уколико комунални милиционар открије прекршај пу-
тем видео надзора или фото-записа може, када за то посто-
је услови, да у електронској форми донесе решење, односно 
изда налог, у складу са законом. 

На садржину решења, односно налога, на утврђивање 
места непрописног паркирања, односно заустављања во-
зила, на поступак уклањања, премештања и блокирања во-
зила, као и на штету насталу на возилу за време уклањања 
возила сходно се примењују одредбе акта којим се ближе 
уређује начин вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција 
о примени посебних мера и овлашћења. 

Комунална милиција води евиденције о примени мера 
и овлашћења уклањања, односно премештања возила, као 
и постављања уређаја којима се спречава одвожење вози-
ла приликом остваривања надзора и контроле паркирања 
на територији града сходно одредбама акта којим се ближе 
уређује начин вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција 
о примени посебних мера и овлашћења.

Издавање прекршајног налога

Члан 11.
Комунални милиционар издаје прекршајни налог у 

складу са одредбама закона којим се уређују прекршаји. 
Изузетно, када учинилац прекршаја није затечен на лицу 

места, комунални милиционар у складу са законом може 
применити овлашћење прикупљања обавештења, података 
и информација од лица за које се основано претпоставља да 
располаже истим у циљу откривања учиниоца прекршаја, 
као и да прибави потребне податке и информације у сарадњи 
са министарством надлежним за унутрашње послове.

Када комунални милиционар примењује овлашћење из 
претходног става усменим путем, о томе сачињава службену 
белешку у коју уписује о ком прекршају се ради, који подаци 
су неопходни да се прикупе о учиниоцу тог прекршаја, податке 
о учиниоцу прекршаја, идентификационе податке о лицу које 
даје обавештење, изјаву и потпис лица које је дало обавештење.

Лицима која поступе супротно ставу 2. овог члана ко-
мунални милиционар издаје прекршајни налог у складу са 
законом којим се уређује комунална милиција.

Подношење захтева за покретање прекршајног поступка

Члан 12.
Пре подношења захтева за покретање прекршајног по-

ступка против лица затеченог у вршењу прекршаја кому-
нални милиционар сачињава записник у коме констатује 

повреду прописаног реда која чини правно обележје прекр-
шаја, идентификационе податке лица затеченог у прекрша-
ју, изјаву и потпис лица затеченог у прекршају, као и кон-
статацију за случај одбијања потписа записника.

Када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, ко-
мунални милиционар службеном белешком констатује по-
вреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја.

У случају из става 2. овог члана, комунални милиционар 
поступа на начин из члана 11. ст. 2–4. ове одлуке.

Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунал-
ни милиционар прилаже записник, односно службену бе-
лешку или други доказ о учињеном прекршају (видео или 
фото снимак на коме се јасно може видети радња из које 
произлази правно обележје прекршаја и друго у складу са 
законом којим се уређује комунална милиција).

Подношење пријаве за учињено кривично дело и обаве-
штавање другог надлежног органа 

Члан 13.
Кад подноси пријаву за учињено кривично дело, одно-

сно кад обавештава други надлежан орган да предузме мере 
из своје надлежности, комунални милиционар уз пријаву, 
односно обавештење доставља записник, односно службену 
белешку сачињену на месту одржавања реда или други до-
каз из члана 12. став 4. ове одлуке.

Поступање према малолетним лицима

Члан 14.
Комунални милиционар посебно оспособљен за рад са 

малолетницима поступа према малолетним лицима у при-
суству родитеља или старатеља тог лица, односно представ-
ника органа старатељства у складу са законом којим се уре-
ђује комунална милиција.

Овлашћења комуналне милиције према малолетним ли-
цима примењују се под под условима и на начин утврђен 
чланом 8. став 2. ове одлуке.

IV. УНУТРАШЊА КОНТРОЛА

Унутрашња контрола

Члан 15.
У оквиру организационе јединице Градске управе Града 

Београда образоване за послове комуналне милиције (у да-
љем тексту: Секретаријат), образује се Сектор унутрашње 
контроле као унутрашња организациона јединица.

Унутрашњу контролу законитости рада комуналних ми-
лиционара и других запослених у Секретаријату, а нарочи-
то у погледу примене комунално-милицијских овлашћења, 
односно при вршењу послова у оквиру утврђене организа-
ције и делокруга врши унутрашња контрола.

Поступање

Члан 16.
Поступање унутрашње контроле врши се по сопственој 

иницијативи, на захтев јавног тужиоца, на основу прикупље-
них обавештења и других сазнања, обраћања запослених у Се-
кретаријату, односно Градској управи Града Београда и другим 
органима Града, као и обраћања грађана и правних лица.

Припадници комуналне милиције и други запослени у 
Секретаријату дужни су да поступе по захтеву руководи-
оца, односно службеника унутрашње контроле у вршењу 
контроле и да пруже потребну помоћ.
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Службеници унутрашње контроле имају право и ду-
жност да остваре увид у податке о предмету, у вези са пред-
метом и у евиденције које се воде у Секретаријату; узму 
изјаве од припадника комуналне милиције и других запо-
слених у Секретаријату, од оштећених лица и сведока; да 
од припадника комуналне милиције и других запослених у 
Секретаријату захтевају достављање других података, као и 
друге обавезе и овлашћења у извршењу послова унутрашње 
контроле, а које обављају сходно закону и подзаконским ак-
тима којима се уређују унутрашњи послови.

V. ПОМОЋ У ИЗВРШЕЊИМА, САРАДЊА И ХИТНЕ 
МЕРЕ И СПАСИЛАЧКА ФУНКЦИЈА

Помоћ у извршењима (асистенција) 

Члан 17.
Комунална милиција пружа помоћ овлашћеним органи-

зацијама из члана 3. става 3. ове одлуке и вршиоцу комунал-
не делатности из члана 3. став 4. ове одлуке, када по оцени 
овлашћене организације или вршиоца комуналне делатности 
постоје претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке 
неће бити могуће без присуства комуналних милиционара, 
сходно одредбама закона којим се уређују унутрашњи посло-
ви о поступку пружања помоћи у извршењима и подзакон-
ског прописа о начину обављања полицијских послова који-
ма се ближе уређује пружање ове помоћи.

Облик и начин остваривања сарадње са овлашћеним 
организацијама и вршиоцем комуналне делатности

Члан 18.
Комунална милиција у оквиру послова из свог делокру-

га сарађује са овлашћеним организацијама и вршиоцем ко-
муналне делатности у границама својих овлашћења, пружа 
помоћ овлашћеним организацијама и вршиоцу комуналне 
делатности у обављању послова из њиховог делокруга.

Сарадња из става 1. овог члана остварује се међусобним 
обавештавањем, разменом информација, разменом подата-
ка, у писаном облику, путем електронске поште и на други 
погодан начин. Сарадња се остварује и предузимањем за-
једничких мера и активности, сачињавањем оперативних 
планова рада и заједничких периодичних извештаја о пре-
дузетим мерама и спроведеним активностима.

Када се сарадња остварује заједничким коришћењем 
средстава, уређаја и опреме које може да обезбеди овла-
шћена организација или вршилац комуналне делатности, 
комунална милиција прибавља сагласност министарства 
надлежног за систем локалне самоуправе уз претходно при-
бављено мишљење начелника Градске управе.

По добијању сагласности министарства надлежног за си-
стем локалне самоуправе из става 3. овог члана, закључује се 
споразум о сарадњи између комуналне милиције и овлашће-
не органицизије или вршиоца комуналне делатности.

На облике и начин остваривања сарадње комуналне мили-
ције и овлашћених организација и комуналне милиције и вр-
шиоца комуналне делатности који су наведени у ст. 2–4. овог 
члана, сходно се примењују одредбе ове одлуке које се односе 
на сарадњу комуналне милиције и инспекцијских служби.

Облик и начин остваривања сарадње са инспекцијским 
службама
Члан 19.

У обављању својих послова комунална милиција сара-
ђује са инспекцијским службама, у складу са законом, овом 

одлуком и другим прописима Града којима се уређује оба-
вљање инспекцијских послова.

Сарадња из става 1. овог члана остварује се међусобним 
обавештавањем, разменом информација, пружањем непо-
средне физичке, стручне, техничке и друге међусобне помо-
ћи, у складу са законом утврђеним делокругом; предузима-
њем заједничких мера и активности од значаја за обављање 
послова комуналне милиције и инспекцијских служби; 
стручним консултацијама и на други погодан начин.

О остваривању међусобне сарадње комуналне милиције 
и инспекцијских служби старају се начелник комуналне ми-
лиције и лица која руководе инспекцијским службама.

У остваривању међусобне сарадње комунална милиција 
и инспекцијске службе обезбеђују и унапређују сталну ме-
ђусобну комуникацију путем средстава везе и на други по-
годан начин.

Комунална милиција и инспекцијске службе дужне су да 
сачињавају тромесечне извештаје о оствареној сарадњи и 
да исте достављају начелнику градске управе.

По потреби, када околности захтевају посебну коорди-
нацију, односно посебне облике сарадње између комуналне 
милиције и инспекцијске службе, сачињавају се ванредни 
извештаји са предлогом начина остваривања сарадње, који 
се достављају начелнику Градске управе на мишљење. 

Међусобно обавештавање

Члан 20.
Комунална милиција и инспекцијске службе дужне су да 

се међусобно обавештавају о свим уоченим појавама које су 
од значаја за извршавање надлежности града.

Обавештавање из става 1. овог члана врши се у писаној 
форми.

Изузетно од претходног става овог члана, у случају хит-
ности, међусобно обавештавање може се вршити телефо-
ном и непосредним усменим обраћањем.

Писмено обавештење, као и службена забелешка о усме-
ном обавештењу комуналне милиције, односно инспек-
цијске службе садржи потребне податке ради покретања 
управног поступка, односно за издавање прекршајног нало-
га, подношење захтева за покретање прекршајног поступка, 
подношење пријаве надлежном органу за учињено кривич-
но дело или привредни преступ.

Сва достављена обавештења се евидентирају.
За благовремено и потпуно обавештавање одговорни су 

начелник комуналне милиције и лице које руководи одгова-
рајућом инспекцијском службом.

Размена информација

Члан 21.
Комунална милиција и инспекцијске службе размењују 

информације од значаја за обављање послова из свог дело-
круга, укључујући и податке из евиденција које воде у скла-
ду са законом и прописима Града.

На податке о личности садржане у евиденцијама из ста-
ва 1. овог члана примењују се прописи о заштити података 
о личности.

Пружање непосредне помоћи 

Члан 22.
На захтев лица које руководи инспекцијском службом 

комунална милиција ће инспекцијској служби у врше-
њу инспекцијског надзора пружити непосредну физичку, 
стручну, техничку и другу помоћ.
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Захтев из става 1. овог члана доставља се начелнику ко-
муналне милиције у писаном облику, а у случају хитности 
може се поднети и усмено.

Изузетно од става 2. овог члана, комунални милиционар 
ће на усмени захтев службеног лица инспекцијске службе и 
под условима утврђеним законом пружити непосредну по-
моћ службеном лицу инспекцијске службе у току вршења 
инспекцијског надзора.

Сви захтеви поднети у складу са ст. 2. и 3. овог члана се 
евидентирају.

Предузимање заједничких мера и активности

Члан 23.
Комунална милиција и надлежна инспекцијска служба 

спроводе заједничке мере и активности од значаја за обавља-
ње послова комуналне милиције и инспекцијских служби.

Место, начин и време спровођења мера и активности из 
става 1. овог члана планирају се унапред. 

Приликом предузимања заједничких мера и активности 
комунални милиционар може на усмени захтев службеног 
лица инспекцијске службе и под условима утврђеним зако-
ном проверити идентитет лица, зауставити и прегледати лице, 
предмете и возилa, привремено одузети предмете и примени-
ти друге врсте овлашћења у складу са чланом 8. oве одлуке.

Стручне консултације и друга врста сарадње

Члан 24.
Начелник комуналне милиције и лице које руководи 

инспекцијском службом по потреби организују стручне 
консултације и заједничке састанке о питањима која су од 
значаја за обављање њихових послова, а обавезно ако су пи-
тања од значаја за разграничење надлежности.

Хитне мере и спасилачка функција

Члан 25.
Комунална милиција предузима хитне мере заштите жи-

вотне средине, заштите људи и имовине од елементарних и 
других непогода, заштите од пожара и друге заштите из на-
длежности града, кад те мере не могу правовремено да преду-
зму други надлежни органи града и овлашћене организације, 
о чему одмах обавештава те органе, односно организације. 

Комунална милиција учествује у вршењу спасилачке 
функције и пружа помоћ другим органима, правним и фи-
зичким лицима на отклањању последица елементарних и 
других непогода и другим облицима угрожавања из става 1. 
овог члана.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Члан 26.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о комуналној полицији („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 6/10, 23/13, 118/18 и 26/19).

Члан 27.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-709/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12 но-
вембра 2019. године, на основу члана 38. став 1. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон,101/16 – др. закон и 37/19), члана. 25. тачка 47. и 
члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службени 

лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 
109/18, 119/18, 26/19, 60/19 и 85/90), у члану 47. став 2. речи: 
„утврђивање услова и мера заштите животне средине у 
просторним и урбанистичким плановима које доноси град 
и другим актима за уређење простора и изградњу објека-
та и постројења из надлежности града;” замењују се речи-
ма: „утврђивање услова и мера заштите животне средине у 
просторним и урбанистичким плановима које доносе град 
и градске општине и другим актима за уређење простора 
и изградњу објеката и постројења из надлежности града, у 
складу са Статутом града;”.

У истом ставу речи: „пројекте за које грађевинску дозво-
лу за изградњу објеката издаје град;” замењују се речима: 
„пројекте за које грађевинску дозволу за изградњу објеката 
издају град и градске општине, у складу са Статутом града;”.

У истом ставу, речи: „постројења за која грађевинску до-
зволу за изградњу објеката издаје град,” замењују се речима: 
„постројења за која грађевинску дозволу за изградњу објеката 
издају град и градске општине, у складу са Статутом града,”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-735/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу члана 76. став 1. Закона 
о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, 
бр. 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – 
др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИМ ПРАВИЛИМА КУЋНОГ РЕДА У СТАМБЕ-
НИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕ-

РИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.
Овом одлуком уређују се општа правила кућног реда у 

стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији 
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града Београда у складу са законом којим се уређује стано-
вање и одржавање зграда. 

Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подра-
зумевају сe права и обавезе станара зграде у циљу несмета-
ног становања и правилног коришћења стамбеног и стамбе-
но-пословног простора у згради, заједничких делова зграде, 
земљишта за редовну употребу и катастарске парцеле на 
којој је зграда, коришћења, употребе и чувања од оштећења 
заједничких инсталација, опреме и уређаја зграде, и одржа-
вања чистоће, реда и мира у згради.

Овом одлуком такође се одређују и дозвољени ниво 
буке у коришћењу посебних делова зграде (стан, пословни 
простор, гаража, гаражно место или гаражни бокс), као и 
услови под којима се могу обављати одређене привредне де-
латности у згради, како се станарима не би реметио мир у 
коришћењу станова и других делова зграде. 

Члан 2. 
Стамбена зграда је зграда намењена за становање и ко-

ристи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана, а 
стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најма-
ње једног стана и једног пословног простора (у даљем тек-
сту: зграда).

О кућном реду у зградама из става 1. овог члана старају 
се станари и органи стамбене заједнице. 

Члан 3. 
Станар, у смислу ове одлуке је физичко и правно лице 

као власник или закупац посебног дела зграде, чланови по-
родичног домаћинства физичког лица који станују у истом 
стану, лица која су запослена у правном лицу које обавља 
делатност у пословним просторима зграде, власник само-
сталног дела зграде, као и лице које је корисник посебног 
дела зграде по неком другом правном основу. 

Власници, закупци и други корисници гаража, гара-
жних места и гаражних боксова, као посебних делова згра-
де, а који нису власници, односно корисници стана или по-
словне просторије у згради, сматрају се станарима у смислу 
ове одлуке, у погледу коришћења наведених посебних дело-
ва зграде, коришћења земљишта које служи за редовну упо-
требу и катастарске парцеле на којој је зграда, као и зајед-
ничких делова зграде уколико исте користе. 

Органи стамбене заједнице у смислу одредаба ове одлу-
ке, су скупштина стамбене заједнице, односнно управник 
или професионални управник зграде, коме су поверени 
послови управљања, односно који је као принудни управ-
ник, именован решењем надлежног органа (у даљем тексту: 
управник). 

Члан 4. 
Станари су дужни да посебне, заједничке делове згра-

де и земљиште за редовну употребу и катастарску парцелу 
на којој се налази објекат користе са потребном пажњом и 
чувају од оштећења и квара, на начин да не ометају остале 
станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела 
зграде и да не угрожавају безбедност других лица. 

II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

Време одмора 

Члан 5. 
Радним данима у времену од 16.00 до 18.00 и од 22.00 

до 7.00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену 
од 14.00 до 18.00 часова и од 22.00 до 8.00 часова суботом и 

10.00 часова недељом, станари се морају понашати на начин 
који обезбеђује мир и тишину у згради (време одмора). 

Време одмора мора се поштовати и при коришћењу ма-
шина за одржавање зелених површина око зграде (косачи-
ца, моторна тестера и слично). 

У случају породичних славља и других окупљања, а нај-
касније два дана раније станари су дужни да постављањем 
обавештења на видном месту у згради о томе обавесте оста-
ле станаре, с тим да се од 1.00 час после поноћи мора обез-
бедити мир и тишина у згради. 

Дозвољени ниво буке у коришћењу посебних делова 
зграде

Члан 6. 
У коришћењу посебних делова зграде, а нарочито у вре-

ме одмора, забрањено је:
– виком, трчањем, скакањем и сличним поступцима 

правити буку и нарушавати мир у згради, 
– коришћење кућних апарата, вентилационих система и 

других уређаја, машина и апарата у згради, на начин да звук 
ових апарата омета станаре других посебних делова зграде. 

У време дневног и ноћног одмора, бука у затвореном 
простору у стамбеним и у стамбено-пословним зграда-
ма приликом коришћења кућних апарата и других уређаја 
у згради и на отвореном простору не сме прећи граничну 
вредност индикатора буке, одређену прописом, којим се 
уређују индикатори буке у животној средини, граничне 
вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнеми-
равања и штетних ефеката буке на здравље људи. 

Услови под којима се могу обављати одређене привредне 
делатности у згради

Члан 7.
Привредна делатност чије је обављање у згради дозвоље-

но посебним прописима, мора се обављати тако да не реме-
ти мир и ред у коришћењу станова и других делова зграде.

Угоститељска делатност, занатство и трговина обавља се 
зградама у складу са законом и посебним градским одлука-
ма које регулишу ову област.

Дозвољени ниво буке у затвореном простору у згради, у 
којем се обавља привредна делатност не сме прећи гранич-
ну вредност индикатора буке, одређену прописом, којим 
се уређују индикатори буке у животној средини, граничне 
вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнеми-
равања и штетних ефеката буке на здравље људи.

Члан 8.
Коришћење земљишта које служи за редовну употребу 

зграде за довоз робе и обављање других послова у вези са 
привредном делатношћу, мора се обављати на начин да се 
станарима обезбеди његово несметано коришћење. 

1. Коришћење посебних делова зграде 

Члан 9.
Станови морају бити обележени бројевима, а станар је 

дужан да бројеве уредно одржава. 

Члан 10. 
Забрањено је кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати 

било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, просипа-
ти воду, трести постељину, столњаке, крпе и друге сличне 
предмете.
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Држање кућних љубимаца 
Члан 11. 

У складу са посебним прописима, којима се уређују 
услови и начин држања домаћих животиња и кућних љу-
бимаца, дозвољено је држати кућне љубимце (псе, мачке, 
украсне птице, мале глодаре, акваријумске животиње и др.), 
али је станар дужан да се стара да те животиње не стварају 
нечистоћу у заједничким просторијама, земљишту за ре-
довну употребу и не нарушавају мир и тишину у згради. 

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инста-
латерских радова у згради

Члан 12.
Грађевински, грађевинско-занатски и инсталатерски ра-

дови у згради морају се изводити сходно прописима који-
ма се регулише планирање и изградња тако да се не наноси 
штета на посебним, заједничким и другим деловима зграде. 

Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске 
и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је да 
претходно о томе обавести управника и прикаже му одо-
брење надлежног органа за извођење радова, уколико је по-
себним законом прописана обавеза прибављања одобрења 
за извођење тих радова, а потом постављањем обавештења 
на видном месту у згради обавести станаре о дану почетка 
извођења радова, врсти и трајању радова. 

Станар који изводи радове из става 2. овог члана дужан 
је да по завршетку радова делове зграде на којима су изво-
ђени радови, делове зграде и земљиште за редовну употре-
бу које је коришћено за извођење радова врати у првобитно 
стање, односно у стање које служи намени. 

Радови из става 2. овога члана осим потребе за хитним 
интервенцијама, не могу се изводити у време одмора. 

2. Коришћење заједничких делова зграде 
Члан 13. 

Станари користе заједничке делове зграде у складу са 
њиховом наменом у мери у којој то одговара њиховим по-
требама и потребама чланова њиховог домаћинства, одно-
сно потребама обављања делатности. 

Станари су дужни да трпе коришћење заједничких дело-
ва зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом 
наменом. 

Капија и улазна врата 
Члан 14.

Станари су дужни да капију и улазна врата на згради за-
кључавају у периоду од 23.00 до 6.00 часова наредног дана 
лети, и од 22.00 до 6.00 часова наредног дана зими. 

У зградама у којима постоје спољни сигнални уређаји за 
позивање станара, станари на скупштини стамбене заједни-
це могу донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално 
закључана. 

Станари који даљинским управљачем отварају улазну 
капију ради уласка или изласка возила из гараже или дво-
ришта, дужни су да закључају капију након уласка или из-
ласка возила из гараже или дворишта. 

Улаз у зграду 
Члан 15.

Управник је дужан да на видном месту на улазу у зграду, 
поред аката прописаних посебним законима, истакне:

– решење о регистрацији;
– ову одлуку и правила власника (уколико су донета) до-

нета по одредбама закона којим се уређује становање и одр-
жавање зграда;

– време одмора;
– списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове 

намене;
– обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких 

простора и просторија са техничким уређајима, просторија 
трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска); 

– обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или 
предузетнику је поверено одржавање зграде;

– упутство о начину пријаве квара и оштећења на инста-
лацијама, уређајима и опреми зграде као и 

– друге информације и одлуке скупштине стамбене за-
једнице, од значаја за станаре и успостављање реда, мира и 
поштовања одредаба посебних закона и ове одлуке. 

Управник води евиденцију о власницима посебних де-
лова, власницима самосталних делова и лицима којима су 
заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, одно-
сно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, 
презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса се-
дишта и матични број).

Станар је дужан да управнику пријави промену станара 
са свим потребним подацима, односно промену броја ста-
нара, у року од осам дана од дана настале промене. 

Заједнички простори 
Члан 16.

Заједнички простори у згради су: степениште, улазни 
простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, та-
вански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, 
заједничка тераса и друге просторије намењене заједнич-
кој употреби власника посебних или самосталних делова 
зграде и др. и служе за потребе свих станара и користе се у 
складу са њиховом наменом. 

Члан 17.
Скупштина стамбене заједнице одређује распоред ко-

ришћења просторија намењених заједничкој употреби, а 
управник се стара о њиховој употреби и придржавању ра-
спореда коришћења. 

Станар који је користио просторије намењене заједнич-
кој употреби, дужан је да их после сваке употребе очисти и 
доведе у ред.

Члан 18. 
У заједничким просторима могу се држати само ствари 

које су нужне за наменско коришћење тих простора, осим 
ако се власници нису другачије договорили. 

Управник се стара да се заједнички простори користе у 
складу са њиховом наменом.

Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких 
простора и обезбеде несметан и слободан пролаз кроз њих. 

Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и не-
чистоћу по степеништу или другим заједничким простори-
ма, као и пушење на степеништу и у ходнику. 

Забрањено је цртати, писати или на било који начин 
оштећивати зидове, врата, прозоре и уређаје, који припада-
ју заједничким просторима. 

Члан 19.
Станари на основу одлуке скупштине стамбене заједнице 

морају овлашћеној организацији омогућити дезинфекцију, 
дезинсекцију и дератизацију заједничких простора у згради. 

Члан 20.
Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за 

аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до за-
кључавања улазних врата. 
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Члан 21.
Станар који обавља пословну делатност може поставља-

ти натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, 
уз обавезу прибављања претходне сагласности скупштине 
стамбене заједнице. 

На земљишту за редовну употребу зграде, односно на 
фасади или другим спољним деловима зграде, станар из 
става 1. овог члана у складу са важећим прописима истиче 
фирму, а може постављати и натписе и рекламе уз обавезу 
прибављања предходне сагласности скупштине стамбене 
заједнице. 

Подрумске просторије

Члан 22.
Улазна врата у подрум морају бити закључана. 
Станари морају имати кључ од врата подрума. 
У подруму није дозвољено држање запаљивих материја-

ла и течности.
Прозори на подрумским просторијама морају имати 

решетку или густу жичану мрежу која спречава убацивање 
предмета који могу да изазову пожар или друга оштећења 
зграде, о чему се стара управник. 

Огревни материјал

Члан 23.
Станари су дужни да огревни материјал држе у подрум-

ским просторијама, а у зградама без подрумских простори-
ја, на местима која одреди Скупштина стамбене заједнице. 

Није дозвољена припрема и цепање огревног материјала 
у становима и на другим местима која за то нису одређена. 

Станари су дужни да одмах по уношењу огревног мате-
ријала у подрумске просторије и друга за то одређена места, 
очисте и уреде простор на којем је огревни материјал био 
истоварен. 

Држање течног гаса (бутана), течних горива (лож-уља) и 
других запаљивих материјала на одређеним местима мора 
бити у складу са законом и другим прописима. 

Таван

Члан 24.
Улазна врата за таван морају бити стално закључана. 

Кључ од таванског простора се налази код лица које одреди 
скупштина стамбене заједнице. 

На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих 
материјала и течности. 

Кров и кровна тераса

Члан 25.
На кров и непроходну кровну терасу стамбене зграде 

приступ је дозвољен само стручним лицима ради поправ-
ки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, 
леда и слично. 

Земљиште за редовну употребу зграде

Члан 26.
Земљиште за редовну употребу зграде користе сви станари. 
Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину кори-

шћења и одржавања земљишта за редовну употребу зграде. 
Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту 

за редовну употребу зграде може бити одређен део за игру 

деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других мо-
торних возила, као и вршење других, уобичајених, зајед-
ничких потреба станара.

Обезбеђење зграде у случају падавина и временских 
непогода

Члан 27.
За време кише, снега и других временских непогода, 

управник стамбене заједнице се стара да прозори, односно 
други отвори на степеништу, светларницима, тавану, подру-
му и другим заједничким просторима зграде буду затворени.

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа 
уклањају снег и лед, на начин да не оштете заједничке про-
сторије и заједничке делове зграда, и да не угрожавају бе-
збедност осталих станара и пролазника. 

Станари, су дужни да у зимском периоду предузму мере 
заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализа-
ционих инсталација и уређаја у становима и пословним 
просторијама.

Управник стамбене заједнице је дужан да у зимском пе-
риоду обезбеди предузимање мера заштите од смрзавања и 
прскања водоводних и канализационих инсталација и уре-
ђаја у заједничким просторијама. 

3. Коришћење заједничких инсталација, опреме и уређаја

Унутрашње електричне инсталације

Члан 28.
Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кути-

ја и ормарића са електричним уређајима који служе згради 
као целини или заједничким деловима зграде.

Поправка кварова на електричним инсталацијама и 
контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само 
стручна лица овлашћена за обављање ових послова, сходно 
одлуци скупштине стамбене заједнице којом су ови посло-
ви поверени одређеном правном лицу или предузетнику. 

Водоводне и канализационе инсталације

Члан 29.
Станари су дужни да водоводне и канализационе инста-

лације држе у исправном и уредном стању. 
У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су по-

везани на канализациону инсталацију, није дозвољено ба-
цање отпадака и других предмета који могу загушити или 
оштетити инсталације. 

Котларница и инсталације грејања

Члан 30.
Котларницом и инсталацијама грејања у згради може 

руковати само лице са провереном стручном оспособљено-
шћу за рад на наведеној опреми и инсталацијама.

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради

Члан 31.
Лифт се не може користити противно својој намени и но-

сивости, односно за пренос тешког грађевинског материјала, 
намештаја и опреме за стан, који по својој тежини и димен-
зијама нису примерени техничким карактеристикама лифта. 

Упутство за употребу лифта мора бити видно истакну-
то, о чему се стара управник. 
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У случају квара, управник или лице које одреди скуп-
штина стамбене заједнице, лифт мора искључити из упо-
требе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да је у 
квару и о насталом квару обавестити правно лице или пре-
дузетника, коме је поверено одржавање зграде. 

Управник је дужан да се стара о редовној контроли и 
исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за 
узбуну у згради. 

Громобрани и електричне инсталације

Члан 32.
Управник је дужан да се стара о исправности и редов-

ном сервисирању громобрана и електричних инсталација. 
Послове сервисирања и испитивања громобранских 

инсталација и отклањање недостатака, као и сервисирање 
и испитивање електричних инсталација и мера заштите од 
електричног удара и отклањање кварова могу вршити само 
стручна лица, на основу посебних прописа којима је уређе-
на ова област. 

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара

Члан 33.
Управник је дужан да се стара о исправности опреме, 

уређаја и средстава за гашење пожара, као и да предузима 
друге превентивне мере прописане одредбама посебног за-
кона.

Безбедносна расвета

Члан 34.
Забрањено је оштећивати и уништавати безбедносну ра-

свету. 
О расвети из става 1. овог члана стара се управник.

Радови на одржавању зграде

Члан 35.
Радови на текућем и инвестиционом одржавању зграде 

обављају се у складу са законом који уређује становање и 
одржавање зграда и правилима власника којима се ближе 
прописују врста, обим и динамика активности, као и начин 
сачињавања програма одржавања зграде, о чијем се спрово-
ђењу брине управник.

4. Остале одредбе

Члан 36.
Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење 

радова на постављању и демонтирању инсталација, уређаја 
и делова зграде, као и грађевинских радова без потребног 
одобрења надлежног органа и без сагласности скупштине 
стамбене заједнице. 

Члан 37.
О непоштовању општих правила кућног реда у зграда-

ма, управник или станар пријављују надлежној инспекцији, 
како би она предузела мере у складу са законом.

III. НАДЗОР

Члан 38.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орга-

низациона јединица градске управе надлежна за послове 
одржавања зграда.

Послове инспекцијског надзора врши организациона је-
диница управе градске општине надлежна за инспекцијске 
послове, преко комуналног инспектора и организациона је-
диница Градске управе Града Београда надлежна за инспек-
цијске послове, преко грађевинског инспектора, у складу са 
Законом о становању и одржавању зграда. 

Комунално-милицијске и друге послове на одржавању 
кућног реда уређеног овом одлуком и контролу примене 
одлуке у складу са Законом о комуналној милицији и по-
себном одлуком, врши комунална милиција.

У вршењу инспекцијског надзора, односно обављању 
комунално-милицијских послова, надлежни инспектор, од-
носно комунални милиционар има овлашћење да изда пре-
кршајни налог за прекршаје за које су овом одлуком пропи-
сане новчане казне у фиксном износу. 

IV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, 

казниће се за прекршај физичко лице, као станар ако: 
1. не поступа у складу са чланом 4. ове одлуке;
2. не поступа у складу са чланом 5. ове одлуке; 
3. не поступа у складу са чланом 6. ове одлуке; 
4. не поступа у складу са чланом 7. ове одлуке; 
5. не поступа у складу са чланом 8. ове одлуке; 
6. не поступа у складу са чланом 9. ове одлуке; 
7. не поступа у складу са чланом 10. ове одлуке; 
8. не поступа у складу са чланом 11. ове одлуке; 
9. не поступа у складу са чланом 12. ове одлуке; 
10. не поступа у складу са чланом 13. ове одлуке;
11. не поступа у складу са чланом 14. ст. 1 и 3. ове одлуке; 
12. не поступа у складу са чланом 15. став 3. ове одлуке;
13. не поступа у складу са чланом 17. став 2. ове одлуке; 
14. не поступа у складу са чланом 18 став 3., ст. 4. и 5. ове 

одлуке; 
15. не поступа у складу са чланом 19. ове одлуке;
16. не поступа у складу са чланом 21. ове одлуке; 
17. не поступа у складу са чланом 22. став 3. ове одлуке;
18. не поступа у складу са чланом 23. ове одлуке;
19. не поступа у складу са чланом 24. став 2. ове одлуке;
20. поступа супротно одредби члана 25. ове одлуке;
21. не поступа у складу са чланом 27. став 2. и став 3. ове 

одлуке;
22. не поступа у складу са чланом 28. став 1. ове одлуке;
23. не поступа у складу са чланом 29. ове одлуке;
24. поступа супротно члану 30. ове одлуке;
25. не поступа у складу са чланом 31. став 1. ове одлуке;
26. не поступа у складу са чланом 32. став 2. ове одлуке;
27. не поступа у складу са чланом 34. став 1. ове одлуке;
28. не поступа у складу са чланом 36. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се правно 

лице, као станар новчаном казном у фиксном износу од 
50.000,00 динара, одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у фиксном износу од 5.000,00 динара, а предузетник 
новчаном казном у фиксном износу од 25.000,00 динара. 

Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 дина-

ра казниће се за прекршај управник, као орган управљања 
зградом, ако: 

1. не поступи у складу са чланом 15. став 1. ове одлуке;
2. не поступи у складу са чланом 17. став 1. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 27. ст. 1. и 4. ове одлуке;
4. не поступи у складу са чланом 31. ст. 2. и 4. ове одлуке;
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5. не поступи у складу са чланом 32. став 1. ове одлуке;
6. не поступи у складу са чланом 33. ове одлуке;
7. не поступи у складу са чланом 34. став 2. ове одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се професи-

онални управник као орган управљања зградом новчаном 
казном у фиксном износу од 20.000,00 динара, правно лице 
које обавља послове професионалног управљања новчаном 
казном у фиксном износу од 100.000,00 динара, одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу 
од 10.000,00 динара, а предузетник новчаном казном у фик-
сном износу од 50.000,00 динара.

Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу од 50.000,00 динара 

казниће се за прекршај правно лице ако: 
1. не поступа у складу са чланом 8. ове одлуке,
2. као станар који обавља пословну делатност постави 

натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, 
односно на фасади или другим спољним деловима зграде 
без претходно прибављене сагласности скупштине стамбе-
не заједнице (члан 21. ст. 1. и 2.)

За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу новчаном казном у фиксном 
износу од 5.000,00 динара, а предузетник новчаном казном 
у фиксном износу од 25.000,00 динара. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о кућном реду у стамбеним зградама („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 11/83, 15/91,9/93 и 25/93, 14/96 – исправка, 
6/99 и 11/05).

Члан 43.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 3-705/19-С, 12. новембра 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу члана 61. став 5. Закона 
о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС”, 
брoj 104/16), члан 12. тачка 6. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – 
др. закон и 37/19), и члан 31. тачка 7. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКА 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БЕСПОВРАТ-
НОМ СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕ-
СТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈ-

СТАВА ЗГРАДЕ
Члан 1. 

У Одлуци о бесповратном суфинансирању активно-
сти на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава 
зграде („Службени лист Града Београда”, број 96/17), члан 1. 
мења се и гласи:

„Члан 1. 
Овом одлуком се уређује бесповратно суфинансирање 

активности у оквиру пројеката на инвестиционом одржа-

вању и унапређењу својстава зграде у циљу спречавања 
настанка штетних последица по живот или здравље људи, 
животну средину, привреду или имовину веће вредности на 
територији града Београда, и то: обезбеђивање и поступак 
доделе средстава, као и проценат учешћа и услови финан-
сирања.

Средства за учешће у финансирању активности у окви-
ру пројеката на инвестиционом одржавању и унапређењу 
својстава зграде обезбеђују Град Београд и градске општи-
не и могу максимално износити 90% предрачуна потребних 
финансијских средстава. 

Урбанистичке зона или блокови за суфинансирање ак-
тивности у оквиру пројеката из става 1. овог члана одређују 
се у складу са посебним актом о утврђивању урбанистич-
ких зона или блокова на територији града Београда.”

Члан 2.
У члану 2. став 1. брише се тачка, ставља запета и додају 

речи: „односно управа градске општине за своје подручје”.
У истом став 2. брише се.

Члан 3.
У члану 3. алинеја друга, брише се тачка, ставља запета и 

додају речи „не старију од једне године.”

Члан 4.
У члану 4. став 1. речи: „стамбене заједнице и друга 

правна лица” замењују се речима: „субјекти надлежни за 
вршење послова управљања”.

Члан 5. 
У члану 5. у ставу 1. речи „одабир пројеката” замењују се 

речима „спровођење конкурса”, а уместо тачке ставља се за-
пета и додају речи: „односно председник градске општине 
за своје подручје” .

Члан 6. 
У члану 6. став 1. речи: „услове које морају испунити 

учесници конкурса;” замењују се речима: „одређење урба-
нистичке зоне или блока; одређење учесника конкурса и 
које услове мора испунити;”.

У истом члану, у ставу 3. брише се тачка, ставља запета и 
додају се речи: „а када конкурс објављује градска општина и 
на њеној званичној интернет-страници”. 

Члан 7. 
У члану 7. у ставу 1. брише се тачка, ставља запета и 

додају се речи: „а када конкурс објављује градска општина 
само на њеној званичној интернет-страници”. 

У истом члану у ставу 3. брише се тачка, ставља запета 
и додају се речи: „односно званичној интернет-страници 
градске општине.”.

Члан 8.
У члану 8. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Пријава на конкурс који је расписала градска општи-

на подноси се у затвореној коверти директно на писарницу 
управе градске општине или препоручено поштом са по-
вратницом на адресу градске општине, с тим да се у том слу-
чају дан предаје пошти сматра даном подношења пријаве.”.

Члан 9. 
У члану 9. став 1. тачка 2) речи: „урбанистичка зона у 

којој се зграда налази” бришу се.
У истом члану и ставу, тачка 3) после речи „пројекта” 

додају се речи: „и ефикасност коришћења средстава (да ли 
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су раније коришћена средства буџета Града Београда, одно-
сно градских општина и ако јесу, да ли су обавезе предвиђе-
не уговором у свему испуњене);”

У истом члану и ставу, тачка 4) мења се и гласи: „степен 
оштећења објекта (естетска оштећења, смањена употребна 
вредност објекта, смањен квалитет становања, опасност по 
живот и здравље људи и за безбедност саобраћаја.”.

У истом члану, став 4. мења се и гласи:
Мерила за доделу средстава вршиће се на следећи начин: 

1) циљеви који се постижу максимално 30 бодова 
– обим задовољавања јавног интереса 20 бодова 
– степен унапређења својстава зграде 10 бодова 
2) референце пројекта максимално 15 бодова 
– статус објекта, односно намена зграде (објекти који ужи-
вају неки од видова заштите у смислу закона о културним 
добрима – 15 бодова, стамбена зграда и стамбено пословна 
зграда – 10 бодова и остале зграде – 5 бодова)
3) суфинансирање пројекта из других извора у случају 
недостајућег дела средстава за финансирање пројекта и 
ефикасност коришћења средстава

максимално 25 бодова

– из сопствених прихода (10% – 5 бодова, 20%-50% – 10 
бодова и више од 50% – 15 бодова) 15 бодова

– из фондова Европске уније, поклона, донација, легата, 
кредита и друго
– ефикасност коришћења средстава (да ли су раније кори-
шћена средства буџета Града Београда, односно градских 
општина и ако јесу, да ли су обавезе предвиђене уговором 
у свему испуњене)

5 бодова 

5 бодова

4) степен оштећења објеката максимално 30 бодова 
– степен оштећења објеката (смањена употребна вредност 
објекта, смањен квалитет становања, опасност за живот 
и здравље људи и за безбедност саобраћаја – 20 бодова и 
естетска оштећења – 10 бодова)

У истом члану став 6. брише се.

Члан 10.
У члану 10. став 1. после речи: „квалитета” брише се тач-

ка, ставља запета и додају речи „ на начин да се након реа-
лизације пројекта може прибавити енергетски пасош.” 

У истом члану, став 2. речи: „овог члана” замењују се ре-
чима: „ове одлуке”.

Члан 11.
У члану 11. став 1. после речи: „Е-управе,” додају се речи: 

„односно званичној интернет-страници градске општине,”.
У истом члану у ставу 2. брише се тачка, додаје се запета 

и речи: „односно на званичној интернет-страници градске 
општине.”.

Члан 12.
У члану 12. став 1. после речи: „организационе једини-

це” додају се речи: „односно председник градске општине”.
У истом члану став 2. после речи: „организационе једини-

це” додају се речи: „односно председник градске општине”.

Члан 13.
У члану 13. после речи: „правним” додају се речи: „или 

физичким лицем”.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда". 

Скупштина Града Београда
Број 352-706/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу члана 61. ст. 2. и 3. Зако-
на о становању и одржавању зграда („Службени гласник 
РС”, број 104/16), чланa 12. тачка 6. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и чланa 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ УРБАНИСТИЧКИХ ЗОНА И БЛОКО-
ВА ЗA ОДРЖАВАЊE И УНАПРЕЂИВАЊЕ СВОЈСТАВА 

ЗГРАДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 
Овом одлуком се на територији града Београда ради 

остваривања јавног интереса, утврђују зоне и блокови за 
које се прописује обавеза извршења одређених активности 
на одржавању зграде, односно обавезно инвестиционо одр-
жавање и унапређење својства зграде, у складу са законом 
којим се уређује област становања и одржавања зграда. 

Члан 2.
Активности на одржавању зграде у смислу ове одлуке 

обухватају активности одржавања заједничких делова згра-
де прописане законом и подзаконским актима и врше се у 
оквиру текућег и инвестиционог одржавања и унапређења 
својстава зграде у циљу спречавања настанка штетних по-
следица по живот и здравље људи, животну средину, при-
вреду и имовину веће вредности. 

II. УТВРЂИВАЊЕ ЗОНА И БЛОКОВА 

Члан 3.
Зоне се у граду Београду образују у складу са терито-

ријалном организацијом градских општина, тако да свака 
градска општина представља једну зону.

Утврђује се 17 зона на територији града Београда, и то:
1. Зона I – Градскa општинa Барајево;
2. Зона II – Градскa општинa Вождовац;
3. Зона III – Градскa општинa Врачар;
4. Зона IV – Градскa општинa Гроцкa;
5. Зона V – Градскa општинa Звездара;
6. Зона VI – Градскa општинa Земун;
7. Зона VII – Градска општина Лазаревац;
8. Зона VIII – Градскa општинa Младеновац;
9. Зона IX – Градскa општинa Нови Београд;
10. Зона X – Градскa општина Обреновац;
11. Зона XI – Градскa општинa Палилула;
12. Зона XII – Градскa општинa Раковица;
13. Зона XIII – Градскa општинa Савски венац;
14. Зона XIV – Градска општина Сопот;
15. Зона XV – Градска општина Стари град;
16. Зона XVI – Градска општина Сурчин;
17. Зона XVII – Градска општине Чукарица.

Члан 4.
У оквиру зона из члана 3. ове одлуке утврђују се блоко-

ви, односно блоковске целине за које се прописује обавеза 
текућег и инвестиционог одржавања зграде и унапређења 
својстава зграде у циљу спречавања штетних последица из 
члана 2. ове одлуке, у складу са законом којим се уређује 
област становања и одржавања зграда.
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Члан 5.
Утврђују се блокови односно блоковске целине и то: 
Зона I– Градске општине Барајево обухвата следеће бло-

кове, односно блоковске целине:
1. Барајево Центар: Блок 32 – Мађарско брдо (оивичен 

vлицама Светосавска 1. део, Светосавска 2. део, 10.октобра 
1. део) и Блок 33 (оивичен улицама 10.октобра 1. део, Све-
тосавска 2. део, 10. октобра) према Плану Генералне регула-
ције за насеље Барајево–Фаза I („Службени лист Града Бео-
града”, број 20/17)

2. Haceље Гај – Блок 63 и Блок 64 (оивичени улицама: 
Барајевска, Нова 6, Нова 7 и Нова 9), Блок 61(оивичен ули-
цама: Царице Милице, Цара Лазара и Барајевска) Блск 60 
(оивичен улицама: Цара Лазара, Барајевска, Нова 5), Блок 
54 (оивичен улицама: 20. октобра, Барајевска, Нова), Блок 
55 (оивичен улицама 20. октобра и Барајевска) према Плану 
Генералне регулације за насеље Барајево – Фаза I („Службе-
ни лист Града Београда”, број 20/17)

3. Насеље Вранић, Насеље Мељак, Насеље Баћевац, На-
сеље Шиљаковац, Насеље Бељина Насеље Велики Борак, 
Насеље Лисовић – Спасовина, Насеље Лисовић– Старо 
село, Насеље Бождаревац, Насеље Арнајево, Насеље Манић, 
Насеље Рожанци

Зона II – Градске општине Вождовац обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Блок који се формира између улица Господара Вучи-
ћа (парна страна) до раскрснице са Војислава Илића, Улица 
Војислава Илића (парна страна) до Стефана Првовенчаног 
– Ауто пут, дуж Ауто-пута до Аутокоманде

2. Блок који се формира између Булевара oслобођења 
(непарна страна) од Аутокоманде до раскрснице са Улицом 
Саве Машковића, дуж Улице Саве Машковића до раскр-
снице са Војводе Степе, дуж Војводе Степе (парна страна) 
до Аутокоманде.

3. Блок који се формира између улица Војводе Степе (не-
парна страна) од Аутокоманде до раскрснице са Кружним 
путем, до раскрснице са Булеваром Пеке Дапчевића, дуж 
Булевара Пеке Дапчевића до раскрснице са Дарвиновом, 
дуж Дарвинове улице до Кумодрашке, дуж Кумодрашке 
улице, преко Табановачке улице до Аутокоманде.

4. Блок који се формира од Аутокоманде преко Кумодра-
шке, до раскрснице са Дарвиновом, дуж Дарвинове до рас-
крснице са Заплаљском улицом, дуж Заплањске преко Пека 
Павловића до Стефана Првовенчаног – ауто-пута, дуж ау-
то-пута до Аутокоманде. 

5. Блок који се формира између улица Заплањске, танги-
рајући Централно гробље до улице Игњата Јоба, дуж ули-
це Игњата Јоба до раскрснице Светозара Радојчића, преко 
улица Браће Јерковић и Дравинове до раскрснице са За-
плаљском улицом (обухватајући насеља Браће Јерковић и 
Браће Јерковић 2)

6. Блок који се формира између Стефана Првовенчаног 
– ауто-пута, улице Војислава Илића до раскрснице са ули-
цом Свтозара Радојчића преко Игњата Јоба, Заплањске и 
Пека Павловића до Стефана Првовенчаног (обухватајући 
насеља Медаковић и Медаковић 2).

7. Блок који се формира између улице Војислава Илића, 
преко Светозара Радојчића, Цветанове ћуприје, Кореничке 
улице до Стефана Првовенчаног – ауто-пута (обухватајући 
насеље Медаковић 3).

8. Блок који се формира између улица Црнотравске, 
Борске, преко Плитвичке, Паунове до раскрснице са Буле-
варом ослобођења, дуж Булевара ослобођења до Црнотрав-
ске улице (обухватајући целокупно насеље Бањица и Пунов 
брег).

9. Блок који се формира између улица Војводе Степе 
(непарна страна) од раскрснице Кружни пут до Фармаце-
утског факултета, па преко Булевара Пеке Дапчевића до 
Кружног пута (обухватајући насеље Степа Степановић и 
Кумодраж 2).

10. Блок који се формира између улице Дарвинове, пре-
ко Булевара Пеке Дапћчевића (обухватајући индустријску 
зону) дуж улица Војводе Влаховића, Владимира Митрови-
ћа (границом са ГО Звездара) до улице Браће Јерковић, дуж 
улице Браће Јерковић, Дарвинове улице до раскрснице са 
Булеваром Пеке Дапчевића.

11. Блоковска целина коју чине насеља Јајинци и Кумо-
драж и граничи се са блоковским целинама 8, 9, и 10, обу-
хватајући део Спомен – парка „Јајинци”. 

12. Блоковска целина коју чине приградска насеља: Ра-
ковица село, Бели поток, Пиносава, Рипањ и Зуце, у окви-
рима својих катастарских општина, обухватајући подручје 
Авале.

Зона III – Градске општине Врачар обухвата следеће бло-
кове, односно блоковске целине:

1. Северни Врачар, оивичен улицама: Кнеза Милоша 
(непарна страна улице); Масарикова (непарна страна ули-
це); Краља Милана до Трга Славија; Булевар ослобођења 
(непарна страна улице) до Крушедолске улице; Крушедол-
ска (непарна страна улице); Катанићева (парна страна ули-
це); Баба Вишњина (непарна страна улице); Голсвордијева 
(парна страна улице); Булевар краља Александра (парна 
страна улице) до раскрснице са Голсвордијевом улицом.

2. Блокови око Каленић пијаце, оивичени улицама: Буле-
вар краља Александра (парна страна улице) од раскрснице 
са Голсвордијевом улицом, до Војводе Шупљикца; Војводе 
Шупљикца (парна страна улице) до раскрснице са Војво-
де Петка; Војводе Петка (обе стране кућних бројева); Цара 
Николаја II (непарна страна улице); Макензијева (непарна 
страна улице) од раскрснице са Баба Вишњином улицом, до 
Чубурског парка; Баба Вишњина (парна страна улице); Гол-
свордијева (непарна страна улице).

3. Светосавски плато, оивичен улицама: Крушедолска 
(парна страна улице); Катанићева (непарна страна улице); 
Макензијева (парна страна улице) од раскрснице са Катани-
ћевом улицом до Чубурског парка; Цара Николаја II (парна 
страна улице) до раскрснице са Максима Горког; Максима 
Горког (парна страна улице) до раскрснице са Шуматовач-
ком улицом; Шуматовачка (обе стране кућних бројева) до 
раскрснице са улицом Максима Горког; Ранкеова (обе стра-
не кућних бројева); Небојшина (непарна страна улице) до 
раскрснице са Ранкеовом улицом.

4. Неимар, оивичен улицама: Интернационалних бригада 
(обе стране кућних бројева); Максима Горког (парна страна 
улице) од раскрснице са улицом Интернационалних брига-
да до раскрснице са улицом Ђорђа Вајферта; Ђорђа Вајфер-
та (обе стране кућних бројева); Небојшина (непарна страна 
улице) до угла са улицом Интернационалних бригада.

5. Блокови уз Јужни булевар, оивичени улицама: Небој-
шина (парна страна улице); Булевар ослобођења (непарна 
страна улице) од угла са Крушедолском улицом до Устанич-
ке улице; Устаничка (непарна страна улице – кућни бројеви 
1–7); Господара Вучића,(непарна страна улице) до раскр-
снице са улицом Војислава Илића; Јужни булевар (обе стра-
не кућних бројева).

6. Црвени крст, оивичен улицама: Цара Николаја II (пар-
на страна улице) од раскрснице са улицом Максима Горког; 
Велимира Бате Живојиновића (обе стране кућних бројева) 
до Возаревог крста; Жичка (парна страна улице), Војисла-
ва Илића (парна страна улице) до Архитектонско-техничке 
школе; Грочанска (обе стране кућних бројева); Шуматовач-
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ка (обе стране кућних бројева); Максима Горког (непарна 
страна улице) од раскрснице са улицом Цара Николаја II до 
улице Јужни булевар.

Зона IV – Градске општине Гроцкa обухвата следеће бло-
кове, односно блоковске целине:

1. Насеље Гроцка оивичено улицама: Булевар револуци-
је, Булевар ослобођења, Петра Драпшина, Грочанских аласа, 
Виноградска, Хајдук Вељка, Илије Гарашанина, Српско-Грч-
ког пријатељства, Штросмајерова, Златиборска, Београдска, 
29. новембра, Хајдук Станка и Шумадијска

2. Насеља: Бегаљица, Брестовик, Умчари, Пударци, Ка-
мендол, Дражањ, Живковац, Врчин, Заклопача, Болеч, Ри-
топек, Винча, Лештане и Калуђерица

Зона V – Градске општине Звездара обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Између Булевара краља Александра и улица Рузвелто-
ве, Димитрија Туцовића и Батутове;

2. Између улица Димитрија Туцовића, Рузвелтове, Све-
тог Николе и Варовничке;

3. Између Светог Николе, Севрног булевара, Љубице 
Луковић, Драгише Лапчевића, Трнавске и Научно-техноло-
шког парка Београд;

4. Између Булевара краља Александра и улица Војводе 
Шупљикца, Жичке, Војислава илића и Господара Вучића;

5. Између Булевара краља Александра и улица Батутове, 
Димитрија Туцовића, Варовничке, Светог Николе, Војводе 
Симе Поповића, Косте Новаковића, Приједорске, Чингри-
јине, Милина Ракића и Дескашеве;

6. Између Булевара краља Александра и улица Катари-
не Миловук, Живка Давидовића, Мис Ирбијеве, Војислава 
Илића и Господара Вучића;

7. Између Булевара краља Александра и улица Кружни 
пут, Мирка Сандића, Пљеваљске, Петрињске, Козарчеве, 
Војислава Илића, Мис Ирбијева, Живка Давидовића и Ка-
тарине Миловук;

8. Између улица Мирка Сандића, Устаничке, Михаила 
Тодоровића, Ауто-пута, Војислава Илића, Козарчеве, Пе-
трињске и Пљеваљске;

9. Између Булевара краља Александра и улица Дескаше-
ве, Милана Ракића, Мите Ружића, Млавске, Будманијеве, 
Мајке Ангелине, Руже Јовановић, Стеве Варгаша, Бајдине, 
Зелено брдо, Николе Вулића, Златиборске и Миријевске;

10. Између улица Милана Ракића, Витезова Карађорђеве 
звезде, Јованке Радаковић, Друговачке, Николе Доксата, Бо-
сутске и Волгине;

11. Између улица Јованке Радаковић, Витезова Карађор-
ђеве звезде, Миријевског булевара и Драгослава Срејовића 
(граница са ГО Палилула);

12. Између улица Витезова Карађорђеве звезде, Мири-
јевског булевара, Шејкине и границе са ГО Палилула, ПДР 
спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од Панче-
вачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута 
за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мо-
стом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20” 
(„Службени лист Града Београда”, број 24/13);

13. Између улица Матице српке, Раблеове, Миријевског 
венца и Витезова Карађорђеве звезде;

14. Између улица Миријевски венац и Витезова Кара-
ђорђеве звезде;

15. Између улица Миријевски венац, Раблеове, Матице 
српске и Витезова Карађорђеве звезде;

16. Између улица Матице српске, Михаила Булгакова, 
Косте Нађа и Витезова Карађорђеве звезде;

17. Између улица Михаила Булгакова, Косте Нађа, Вите-
зова Карађорђеве звезде и граница ПДР спољне магистралне 
тангенте (СМТ) – I фаза, од панчевачког пута Плана детаљне 

регулације спољне магистралне тангенте (СМТ) – II фаза, од 
приступног пута ка комплексу трафостанице „Београд 20” 
до Ауто-пута и везе са Новом мокролушком улицом (петља 
„Ласта”) („Службени лист Града Београда”, број 42/16);

18. Између улица Матице српске, Миријевске, Златибор-
ске, Зеленог брда, Николе Вулића, Руже Јовановић, Мајке 
Ангелине, Будманијеве и Млавске;

19. Између улица Матице српске, Миријевске, Булевара 
краља Александра, Пиранделове и Михаила Булгакова;

20. Између Ауто-пута и улица Михаила Тодоровића, 
Устаничке, Ребеке Вест, Живка Давидовића, Првомајске, 
Булевара краља Александра, Радојке Лакић, Београдске и 
Авалске;

21. Између Ауто-пута и улица Цветанова ћуприја, гра-
ница са ГО Вождовац, Браће Срнић, Светозара Радојчића, 
Браће Јерковић, Владимира Митровића, Гаврила Поповића, 
Дукатске, Владимира Митровића, Војводе Влаховића, Нове 
1, Петков кладенац и Милошев кладенац;

22. Између граница са ГО Вождовац, улица Нове 1, Пет-
ков кладенац, Митков кладенац, Ауто-пута, границе са ГО 
Гроцка, границе са ГО Вождовац и дела улице Стари вино-
гради (до границе са ГО Вождовац);

23. Између пута за Институт Винча (граница са ГО 
Гроцка), улице Стевана Синђелића (граница са ГО Гроцка), 
Булевара краља Александра, Пиранделове, Љубише Мио-
драговића, Михаила Булгакова, Мирјевског пута, граница 
ПДР спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од пан-
чевачког пута (стационажа km 0+000) до приступног пута 
за трафостаницу (средња стационажа km 6+650), са мостом 
преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20” („ 
Службени лист Града Београда” број 24/13), границе са ГО 
Палилула (до гробља „Лешће”) и границом Плана генералне 
регулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени 
лист Града Београда”, број 20/16) до границе са ГО Гроцка;

24. Просторно културно историјске целине – подручје уз 
Булевара краља Александра, ГО Стари град, Врачар Палила и 
Звездара; „Ново гробље” Рузвелтова бр.50, Звездарска шума са 
Спомеником културе Астрономска опсерваторија– Волгина 7;

25. Између улица Мије Ковачевића, Драгослава Срејови-
ћа, Волгине, Љубице Луковић, Северног булевара и границе 
комплекса „Ново гробље”;

Зона VI – Градске општине Земун обухвата следеће бло-
кове, односно блоковске целине:

1. Старо језгро Земуна која је у обухвату Плана детаљне 
регулације старог језгра Земуна, а оивичено следећим ули-
цама: Вртларска, Николаја Островског – у продужетку Сте-
вана Марковића, Кеј ослобођења (приобаља Дунава), Гро-
бљанска, Трг Барнка Радичевића, Добановачка, Ћуковачки 
кут и Сењска до Вртларске.

2. Између улица Првомајске и Угриновачке.
3. Блоковска целина – између Угриновачке, саобраћајни-

це Тб, лесног одсека уз Дунав и Земунског гробља и План 
детаљне регулације Старог језгра Земуна („Службени лист 
Града Београда”, број 34/03), односно Прегревица.

4. Улица Александра Дубчека, Вртларске, Тошиног буна-
ра и Жарка Миладиновића.

5. Улица Александра Дубчека, Николаја Островског, Ка-
рађорђеве, Џона Кенедија и Михајла Пупина.

6. Улица Џона Кенедија, Кларе Цеткин, Алексиначких 
рудара и Булевара Николе Тесле.

7. Улица Стевана Марковића, Карађорђеве у продужетку 
Булевара Николе Тесле, Алексиначких рудара и Кеја осло-
бођења (Земунски кеј).

8. Улица Првомајске, Теодора Херцла, Тошин бунар, Лау-
донове улице и Марије Бурсаћ.
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9. Улица Марије Бурсаћ, Првомајска, Пазовачки пут, ау-
то-пут Е75 (Београд–Нови Сад) и Лаудонове улице.

10. Улица Првомајска, Марије Бурсаћ, Лаудонове улице, 
Јозе Шћурле, оивичен са Железничком станицом Земун, ау-
то-пут Е75 (Београд–Нови Сад), Пазовачки пут.

11. Насеља Алтина 1, Алтина 2 и Плави Хоризонти пре-
ма границама Планова детаљне регулације за наведена на-
сеља.

12. Насеље Нова галеника (између Е75, Т7, Т8 и Батај-
ничког друма) 

13. Насеље Земун поље (између улица Е75, Слобода-
на Бајића, Железничке пруге и северне саобраћајнице М1, 
насеље Економија (западно од Курирске улице), насеље Ка-
мендин.

14. Насеља Батајница са насељем Шангај у границама 
припадајућих Планова детаљне регулације.

15. Насеља Бусије и Грмовац.
16. Насеље Угриновци.
Зона VII – Градске општине Лазаревац обухвата следеће 

блокове, односно блоковске целине:
1. Центар: у оквиру улица Вељка Влаховића, Стефана 

Немање, Кривајска, Станоја Главаша, Бранка Крсмановића, 
Др Воје Даниловића, Др Ђорђе Ковачевића, Душана Вуко-
тића, река Лукавица, Бранка Радичевића, Милована Лаза-
ревића, Димитрија Туцовића, железничка пруга до Дома у 
Шопићу, Јанка Стајчића од Дома у Шопићу до раскрснице 
са Вељка Влаховића.

2. Шири центар који обухвата подручје градске општине 
Лазаревац ван Блока 1: село Шопић, село Дрен, село Лука-
вица, село Стубица, село Шушњар и село Петка.

3. Северни део градске општине који обухвата: село Вр-
бовно, село Лесковац, село Степојевац, село Цветовац, село 
Соколово, село Велики Црљени и село Вреоци.

4. Источни део градске општине који обухвата: село Јун-
ковац, село Араповац, село Миросаљци, село Стрмово, село 
Пркосава, село Рудовци, село Мали Црљени, село Крушеви-
ца, село Трбушница, село Бистрица, село Барошевац, село 
Зеоке, село Бурово и село Медошевац.

5. Јужни део градске општине који обухвата: село Жупа-
њац, село Чибутковица, село Барзиловица, село Дудовица и 
село Брајковац.

Зона VIII – Градске општине Младеновац обухвата сле-
деће блокове, односно блоковску целину:

1. Простор стамбених насеља Центар, „25 мај", Драп-
шин, Баташево и Селтерс које је оивичено следећим улица-
ма: Краља Петра I (од Улице Станоја Новаковића) дуж Кра-
ља Петра I, обухватајући леву страну до раскрснице улице 
Славка Манојловића и Иве Андрића, дуж Иве Андрића 
обухватајући леву страну до Љубе Давидовића, дуж Љубе 
Давидовића обухватајући леву страну до Деспота Угљеше, 
дуж Деспота Угљеше обухватајући леву страну до Владими-
ра Роловића, дуж Владимира Роловића до к.п. бр. 4356 КО 
Младеновац Варош, границом к.п. 4356 Младеновац Варош 
(вртић Бреза) до Краља Петра I, дуж Краља Петра I обухва-
тајући леву страну до реке Велики Луг, дуж реке Велики Луг 
обухватајући леву страну до Југ Богдана, дуж Југ Богдана 
прелази пругу до Космајске, дуж Космајске обухватајући 
леву страну до кп 3763 КО Младеновац Варош (војна ка-
сарна Багремар) границом кп 3763 КО Младеновац Варош 
до Учитељске, обухвата леву страну Учитељске, сече Јована 
Ристића, иде дуж Учитељске до Николе Пашића, сече Ни-
коле Пашића, иде дуж Николе Тесле (лева страна) до Ми-
лована Видаковића, иде дуж Милована Видаковића, сече 
Милутина Миланковића и наставља Милована Видаковића 
(лева страна) до Славка Манојловића, иде Славка Маној-
ловића обухвата леву страну до Јанка Веселиновића, дуж 

Јанка Веселиновића до Руђера Бошковића, дуж Руђера Бо-
шковића до к.п. бр. 249/2 КО Младеновац Варош (обухвата 
леву страну), иде дуж к.п. бр. 249/2 КО Младеновац Варош 
до Пчињска, иде Пчињске до Сомборске, дуж Сомборске 
(лева страна) до Ловћенске, иде Ловћенска до Шарпланин-
ске, дуж Шарпланинска до к.п. 434 КО Младеновац Варош 
дуж к.п. 434 КО Младеновац Варош, обухвата к.п. 434 КО 
Младеновац Варош до Стојана Новаковића (лева страна) до 
Краља Петра Првог. 

2. Сеоско подручје у обухвату Просторног плана град-
ске општине Младеновац („Службени лист Града Београ-
да", број 53/12) и то: Амерић, Велика Иванча, Велика Крсна, 
Влашка, Границе, Дубона, Јагњило, Ковачевац, Кораћица, 
Мала Врбица, Марковац, Међулужје, Младеновац Село, 
Пружатовац, Рабровац, Рајковац, Сенаја и Шепшин.

Зона IX – Градска општина Нови Београд обухвата сле-
деће блокове, односно блоковске целине:

1. Ледине – административна граница са ГО Сурчин, 
обала реке Саве, Др Ивана Рибара (непарна страна) до Ми-
леве Марић Ајнштајн, Милеве Марић Ајнштајн (непарна 
страна), непарна страна Др Ивана Рибара (граница блока 
72), Сурчинска (непарна страна), Недељка Гвозденовића, 
Хуга Клајна, Марка Челебоновића, Партизанске авијаци-
је, Ауто-пут Београд – Загреб. Привредна зона – Бланич-
ка улица, Ауто-пут Београд Загреб, Партизанске авијација 
(парна страна), Марка Челебоновића (парна страна),

2. Бежанија: Тошин бунар (парна страна од 204–272), Зе-
мунска (непарна страна), Војвођанска (парна страна од бр. 
2 до 152), Сурчинска (парна страна, до угла са Недељка Гво-
зденовића, Хуга Клајна, Марка Челебоновића, Партизанске 
авијације, Ауто-пут Београд–Загреб. Тошин бунар – Тошин 
бунар (парна страна бр. 94–196), Ауто-пут Београд Загреб 
(патна страна), граница са општином Земун;

3. Стари меркатор – Фонтана: Булевар Михаила Пупи-
на (непарна страна бр. 199а–205), Џона Кенедија (непарна 
страна), Кларе Цеткин (парна страна), Алексиначких рудара 
(непарна страна бр. 23а до угла са Булеваром Николе Тесле), 
Булевар Николе Тесле (парна страна бр. 42б–50), Трешњи-
ног цвета (непарна страна), Булевар уметности (парна стра-
на бр. 2а–20), Булевар Милутина Миланковића (парна стра-
на бр.128–188), Тошин бунар (непарна страна од 65 до 157), 
Живка Миладиновића (парна страна), границом са ГО Земун;

4. Арена – СИВ: Ушће (непарна страна), Милентија По-
повића (парна страна), Булевар Милутина Миланковића 
(парна страна бр. 28–124), Булевар Уметности (непарна 
страна од бр. 1–39), Трешњиног цвета (парна страна), Бу-
левар Николе Тесле, границом са ГО Земун, Обала краља 
Александра првог Карађорђевића, Ушће;

5. Ушће: Обала краља Александра I, обала реке Саве, 
Земунски пут (парна страна), Владимира Поповића (парна 
страна), Булевар Милутина Миланковића, Милентија По-
повића, Ушће;

6. Старо Сајмиште насеље: Обала реке Саве, Земунски 
пут (непарна страна), обала реке Саве, Булевар Аренија 
Чарнојевића, Вадимира Поповића (непарна страна);

7. Бродоградилиште: Јурија Гагарина (непарна страна 
бр. 7в–15), Владимира Поповића (непарна страна), Булевар 
Арсенија Чарнојевића, обала реке Саве, Др Агостина Нета 
(непарна страна бр. 3–31а);

8. Уз Ђорђа Станојевића, непарна страна Милутина Ми-
ланковића: Милутина Миланковића (непарна страна бр. 
1–29), Јурија Гагарина (парна страна бр. 12–30), Гандијева 
(непарна страна бр. 3–59), Земунска (парна страна 6–24), 
Тошин Бунар (непарна страна бр. 159–189);

9. Уз Јурија Гагарина: Војвођанска (непарна страна 
бр.11–117), Гандијева (парна страна бр. 34–16в), Јурија Гага-
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рина (непарна страна бр. 25– 147), Др Агостина Нета (парна 
страна бр. 14–86), Савски кеј, Др Ивана Рибара (парна стра-
на бр.104–206), Милеве Марић Анштајн (парна страна), Др 
Ивана Рибара (парна страна од бр. 2–8), Војвођанска (не-
парна страна бр. 7–117).

Зона X – Градске општине Обреновац обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Центар између улица: Тамнавске, Вашариште, Краља 
Петра I, Краља Александра I, Ђачког батаљона, Цара Лазара 
и Белопољске, као и целине у зонама насеља: Забрежје, Рва-
ти, Бело Поље и Звечка; насеља: „Тополице” (између улица 
Милоша Обреновића и Краља Александра I), „Дудови” (у 
улицама Александра Аце Симовића и Раденка Ранковића), 
„Ројковац” (у улици Краља Милутина), „Сава” (улица Рав-
ногорска), „Циглана” (у улици Војводе Мишића) у складу са 
важећим планским документима;

2. Насеље Барич, у оквиру кога се налази и насеље „Ко-
лонија” (у улици Радничка);

3. Села: Уровци, Кртинска, Бргулице, Звечка, Мислођин, 
Барич, Мала Моштаница, Ратари, Скела, Ушће, Грабовац, 
Дрен, Велико Поље, Стублине, Трстеница, Пироман, Бро-
вић, Љубинић, Орашац, Вукићевица, Јасенак, Дражевац, 
Баљевац, Конатице и Пољане.

Зона XI – Градскa општинa Палилула обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Центар: Таковска улица – од Главне поште, дуж раскр-
снице са 27. марта, Цвијићева. Булевар деспота Стефана, до 
Мије Ковачевића, Рузвелтова до Вуковог споменика – Буле-
вар краља Александра – до Таковске;

2. Карабурма 1: обухваћене су улице Мије Ковачевића, 
Вишњичка, Војводе Мицка Маријане Грегоран, Драгослава 
Срејовића до Трга Богословије;

3. Карабурма 2: обуваћене улице Вишњичка – од рас-
крснице са Војводе Мицка, Миријевски булевар, Др Драге 
Љочић, Драгослава Срејовића до Маријане Грегоран;

4. Роспи Ћуприја и Вишњица: Вишњичка улица – од рас-
крснице са Маријане Грегоран, Сланачки пут, Маршала Тита;

5. Вишњички Венац: Сланачки пут – од Слободана Јова-
новића, Романа Ролана и Вишњички венац;

6. Велико Село и Сланци;
7. Крњача 1: од Панчевачког пута до МЗ Рева – са леве и 

десне стране Панчевачког пута;
8. Крњача 2: Зрењанински пут – са леве и десне стране 

до скретања за Котеж (кафана „Битољ”);
9. Крњача 3: од скретања за Котеж до Канала „Себеш”;
10. Котеж: од Зрењанинског пута – скретање у Сутјеску 

8, Др Драгише Мишовић, Олге Јовичић, Хрватска;
11. Борча 1: Зрењанински пут – лева и десна страна од 

ул. Соње Маринковић, Војвођанска Банијска до Олге Јови-
чић и Хрватске;

12. Борча 2: обухваћено са Зрењанински пут, Ваљевског 
одреда и Братства и јединства;

13. Борча 3: обухваћено од Зрењанинског пута са леве и 
десне стране, улицама Ваљевског одреда, Ратних војних ин-
валида, Беле Бартока и Јулије Делере;

14. Борча 4 и Борча 5: обухваћено од Зрењанинског пута 
– са леве и десне стране од ул.Братства и јединства, Хопов-
ска, Дринске дивизије, Дунавске дивизије, Северина Бјели-
ћа и Ранка Миљића;

15. Овча: обухваћено зона Северне тангенте, улицама 
Михајила Еминескуа, Нушићева, Лоле Рибара, 1. и 9. маја, 
до железничке станице Овча;

16. Падинска Скела: скретање са Зрењанинског пута – у 
Дејана Смиљковића;

17. Ковилово и Ритови: скретање са Зрењанинског пута 
ка насељу Ковилово са околним ритовима: Јабучки рит, Бе-
сни фок, Врбовско.

Зона XII – Градскa општинa Раковица обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Бањица 6 – оивичен улицама Борска, Српских удср-
них бригада, Рељковићева и Матије Гупца;

2. Јелезовачка – оивичен улицама Славка Миљковића, 
Подавалска и Јелезовачка;

3. Канарево брдо – оивичен улицама Вукасовићева, Ива-
на Мичурина и Прве шумадијске бригаде;

4. Луке Војводића – оивичен улицама Кнеза Вишеслава и 
Луке Војводића;

5. Миљаковац 1 и 2 – оивичен улицама Борска, Дими-
трија Котуровића, Николе Мараковића, Стевана Опачића и 
Вукасовићева;

6. Петлово брдо – оивичен улицама Бубањских Жртава, 
Расинска, Једанаесте крајишке дивизије и Опленачка;

7. Стара Раковица– оивичен улицама Маричка, Пилота 
Михаила Пртровиоћа, Пилота Ратка Јовановича и Миле 
Димић;

8. Видиковац – оивичен улицама Видиковачки венац, 
Патијарха Јоаникија и Суседградска;

9. Просторно – културно историјске целине – Зашти-
ћено природно добро – Споменик природе Миљаковачка 
шума, Манастир Раковица и „Топчидер”.

Зона XIII – Градскa општинa Савски венац обухвата сле-
деће блокове, односно блоковске целине:

1. Савска који обухвата Сарајевске од броја 62а до броја 
2, Хајдук Вељков венац од броја 16 до броја 2, Немаљину бр. 
4, Јоакима Вујића 2, Александра Глишића од броја 6 до броја 
2а, Савску од броја 1б до броја 37, Дринска, Кнеза Милоша 
од броја 92 до броја 86 и Дурмиторска од броја 20 до броја 6;

2. Аутокоманда који обухвата Булевар кнеза Александра 
Карађорђевића од бр. 28 до броја 20, Др Милутина Ивко-
вића до броја 2е, Булевар ослобођења до броја 2ф, Булевар 
Франша Депереа до Булевљара војводе Путника и Булевара 
војводе Путника до бр. 7;

3. Дедиње који обухвата Незнаног јунака од бр. 2 до бр. 
36, Паје Адамова од бр. 2 до бр. 18, Васка Попе од бр. 2 до 
бр. 26, Михаила Аврамовића од бр. 21 до бр. 79 и Булевара 
кнеза Александра Карађорђевића од бр. 75 до бр. 17;

4. Хајд парк који обухвата Булевар Александра Карађор-
ђевића 6–62, Теодора Драјзера 1–33, Булевар војводе Пут-
ника 9–11;

5. Сајам који обухвата Булевар Војводе Мишића 10–18, 
Булевар Војводе Мишића 18 обалом Саве до моста Газела

6. Клинички центар Србије који обухвата Булевар осло-
бођења 6–8, Булевар Ф. Депереа бр. 5–бб, Кнеза Милоша бр. 
101–103, Дурмиторска бр. 27–33, Вишеградску бр. 22, 23–29, 
Ресавску бр. 68–94, Пастерова 1–5, Краља Милутина бр. 50–
54, Тиршову 5–7, Катићеву 2–18;

7. Сењак који обухвата Мост Газела, Булевар војводе 
Путника до угла са Мила Милуновића, Мила Милуновића, 
Жупана Часлава, Пушкинова бр. 4–32, Бањичких жртава бр. 
10–36, Сање Живановић бр. 43–27А, Дринићка бр. 2А–10, 
Булевар Војводе Мишића 83а– 5а;

8. Бањица који обухвата угао Борске и Бахтијара Ва-
габзаде, угао Бахтијара Вагабзаде и Црнотравске, угао Цр-
нотравске и Бахтијара Вагабзаде до Незнаног јунака 38, 
Незнаног јунака 38 до Васка Попе 12, Васка Попе 12– 26, 
Михајла Аврамовића 24–14, Михајла Аврамовића 14 до 
Јоце Јовановића 7, Јоце Јовановића 7 до Миће Орловића 22, 
Флоре Сендс 1–13, Михајла Аврамовића 40 до угла Борске и 
Бахтијара Вагабзаде;

9. Лисичји поток који обухвата угао Борске и Пере Вели-
мировића до Пере Велимировића 41, Милана Благојевића 
Шпанца 21–80, Баје Пивлјанина 87 до угла Баје Пивљанина 
и Михајла Аврамовића 12, угао Михајла Аврамовића и Јоце 
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Јовановића до Флоре Сендс 1, Флоре Сендс 1– 13, Михајла 
Аврамовића 40 до угла Михајла Аврамовића и Пере Вели-
мировића;

10. Љутице Богдана који обухвата Јосифа Маринковића 
2 до Булевара ослобођења 50, Булевара ослобођења 50–71б, 
Др Милутина Ивковића 2е до Булевара Кнеза Алексндра 
Карађорђевића бр.18, Булевар Кнеза Алексндра Карађорђе-
вића 18–64, Незнаног јунака 1–47;

11. Београд на води који обухвата Савску 8–2, Савски 
трг 2, Карађорђеву бр. 60–56, Железничку 4–6, Хаџи Николе 
Живковића 8–4, Зворничку бр. 1, Мостарску 1–3 и обалом 
Саве до моста Газела;

12. Културни Блок „Центар” који обухвата Бранкову бр. 
9–25, Зелени венац бр. 6–16, Краљице Наталије бр.1–45, Ма-
сарикову бр.1–5, Краља Милана бр. 25–33, Светозара Мар-
ковића бр. 41–51, Немањину бр. 30–46, Булевар ослобођења 
бр.1–7 и бр. 9, Катићеву бр. 2–10, Тиршову бр. 5–11, Краља 
Милутина бр. 50–54, Пастерову бр. 1–4, Ресавску бр. 72–94, 
Вишеградску бр. 21–29, Дурмиторску број 4 и бр. 7–19, Са-
рајевска број 8 и бр. 2–62, Рисанску број 1 и 12 и бр. 3–10, 
Савска бр. 1–9, Савски трг, Карађорђеву бр. 71–91, Желе-
зничку, Хаџи Николе Живковића бр. 2–8, Зворничку, Мо-
старску 2–4 и обалом Саве до Бранковог моста;

13. Културни Блок „Топчидерски парк” који обухвата 
Дринићку (од Булевар војводе Мишића) бр. 7–1, Сање Жи-
вановића бр. 32–42, Бањичких жртава бр. 5б–9, Пушкино-
ву бр. 19–1а, Жупана Часлава, Мила Милуновића, Булевар 
војводе Путника од угла са Мила Милуновића до угла са 
Ул. Теодора Драјзера, Теодора Драјзера 2–44, Булевар Кнеза 
Алексндра Карађорђевића 64–90, Булевар Кнеза Алексндра 
Карађорђевића 79 до угла Михајла Аврамовића и Баје Пи-
вљанина, угао Михајла Аврамовића и Баје Пивљанина до 
Баје Пивљанина 87, Милана Благојевића Шпанца, Милана 
Благојевића Шпанца од 2 до угла Топчидерска и Булевар 
Патријарха Павла, од угла Патријарха Павла и Топчидерске 
до угла Топчидерске и Булевар војводе Мишића, угао Буле-
вар војводе Мишића до Дринићке.

Зона XIV – Градска општина Сопот обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Центар оивичен улицама Кнеза Милоша (парна и не-
парна страна), Космајски трг (целокупан), Јелице Милова-
новић (парна и непарна страна), улица Шумадијска (парна 
и непарна страна), улица Милосава Влајића (парна и непар-
на страна), Лазе Ивановића (парна и непарна страна);

2. Сопот (изузев обухвата Блока 1) и села: Раља, Мала 
Иванча, Поповић, Мали Пожаревац, Ђуринци, Неменику-
ће, Рогача, Дрлупа, Дучина, Сибница, Слатина, Стојник, Гу-
беревац, Бабе и Парцани.

Зона XV – Градска општина Стари град обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Обала реке Саве, Велике Степенице, Париска, Тадеуша 
Кошћушка, обала реке Дунав;

2. Улице Париска, Узун Миркова, Студентски трг, Васе 
Чарапића, Трг Републике, Обилићев Венац, Царице Мили-
це, Грачаничка;

3. Краља Петра, Господар Јованова, Капетан– Мишина, 
Симина, Кнегиње Љубице, Браће Југовић, Студентски трг, 
Змаја од Ноћаја;

4. Цара Уроша, Господар Јованова, Краља Петра, Змаја 
од Ноћаја;

5. Улице Високог Стевана (парна страна до бр. 38 до угла 
са Дубровачком), Дубровачка (непарна страна бр.1–5а), 
Цара Душана (парна страна до бр. 74 до угла са Дубровач-
ком), Добрачина (парна страна бр. 52–62), Гундулићев ве-
нац (непарна страна до бр. 53, угао са Жоржа Клемансоа), 
Жоржа Клемансоа (непарна страна бр. 1–11), Француска 

(непарна страна до бр. 5), Браће Југовић (парна страна до 
бр. 16), Дечанска (парна страна до бр. 8а), Нушићева (не-
парна страна и то бр. 7 и 7а), Чумићево сокаче (парна стра-
на), Коларчева бр. 9а и 9б, Сремска (парна страна бр. 2–10), 
Зелени венац (парна страна до бр. 18), Бранкова (парна 
страна до бр. 32), Поп Лукина (непарна страна од бр. 9 до 
угла са Грачаничком), Иван Бегова (непарна страна бр. 1–9), 
Грачаничка (парна страна до бр. 18), Обилићев венац (парна 
страна бр. 2–32), Трг републике, Васе Чарапића (парна стра-
на до бр. 24), Студентски трг, Узун Миркова (парна страна), 
Тадеуша Кошћушког (парна страна до угла са Високог Сте-
вана бр. 48); унутрашње границе зоне дефинисане улицама: 
Змаја од Ноћаја (парна страна бр. 12–16), Студентски трг, 
Браће Југовић бр. 2 и 2а, Кнегиње Љубице бр. 10 и 12, Си-
мина (непарна страна бр. 2–10), Господар Јованова (непарна 
страна бр. 21– 41) и Цара Уроша (непарна страна бр. 11–27);

6. Косанчићев венац, Поп-Лукина, Кнеза Симе Марковића;
7. обала Саве, Велике степенице, Париска, Грачаничка, 

Иван Бегова, Кнеза Симе Марковића, Косанчићев венац, 
Бранков мост;

8. Тадеуша Кошћушка, Солунска, Цара Уроша, Високог 
Стевана, Капетан-Мишина, Скендер-бегова, Дубробачка;

9. Таковска, Војводе Добрњца, обе стране Булевара Де-
спота Стефана, Џорџа Вашингтона, Цетињска, Булевара 
Деспота Стефана, Браће Југовић, Дечанска, Влајковићева, 
Косовска;

10. Јелене Ћетковић, Хиландарска закључно са бројем 5, 
обе стране Шафарикове, обе стране Ђуре Даничића, Џорџа 
Вашингтона до Ул. Јелене Ћетковић;

11. Кнеза Милоша, Андрићев Венац, Добрињска, Краљи-
це Наталије, Зелени венац, Сремска, Чумићево сокаче, Ну-
шићева, Дечанска , Трг Николе Пашића;

12. Андрићев венац, Добрињска, Краљице Наталије, 
Кнеза Милоша;

13. Косовска, Таковска, Трг Николе Пашића и Влајковићева;
14. Церска, Цара Душана, Француска, Браће Југовић, Бу-

левар Деспота Стефана;
15. Поенкарева (од Цвијићеве), Војводе Добрњца, Буле-

вар Деспота Стефана (граница са блоком 9), Џорџа Вашинг-
тона, Цара Душана, Жоржа Клемансоа, Гундулићев Венац, 
Добрачина, Скендер-бегова, Капетан Мишина, Високог 
Стевана, Цара Уроша, Солунска, Тадеуша Кошћушког, оба-
ла Дунава до границе са ГО Палилула(Поенкарева).

Зона XVI – Градска општина Сурчин обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Центар оивичен улицама Војвођанска, Скопљанска, 
Косовска, Орачка, Обилићев венац, Браће Новаковић, Кру-
шедолска, Жарка Самарџића, Ђачка, Трг Зорана Ђинђића, 
Виноградска и Мите Уче;

2. Центар Добановаца оивичен улицама: Анђелка Чоба-
новића, Партизанског курира, Земунска, Бранка Радичеви-
ћа, Жарка Јелића, Угриновачка, Соколска, Душанова, Лоле 
Рибара, Браће Врањеш и Стеве Јовановића;

3. Насеља Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен, Петровчић, 
као и део подручја насеља Добановци изван обухвата Блока 2.

Зона XVII – Градске општине Чукарица обухвата следеће 
блокове, односно блоковске целине:

1. Баново брдо које обухвата подручје Фабрике шећера 
оивичен улицама Радничка, Паштровићева и Булевар Вој-
воде Мишића, центар Бановог Брда оивичен улицама Рад-
ничка, Паштровићева, Пожешка и Ендија Ворхола (испод 
Пожешке улице); део Бановог брда изнад Пожешке улице 
оивичен улицама Пожешка, Радована Драговића, Кнеза Ви-
шеслава и Ђорђа Огњановића; Чукаричка падина оивичена 
улицама Обреновачки друм, Радничка, Лазаревачки друм и 
Ендија Ворхола;
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2. Жарково који обухвата Јулино брдо оивичено улица-
ма Ендија Ворхола, Водоводска, Милорада Јовановића; део 
Жаркова испод Трговачке улице оивичен улицама Ендија 
Ворхола, Милорада Јовановића, Проте Милорада Павлови-
ћа и Трговачка; део изнад Трговачке улице оивичен улицама 
Ђорђа Огњановића Трговачка, Јабланичка, Кадињача, Сло-
бодана Алигрудића и Кнеза Вишеслава; Беле воде оивичен 
улицама Проте Милорада Павловића, Трговачка и Водовод-
ска; Насеља Церак– Виногради (Церак и Церак 2) оивичен 
улицама Јабланичка, Кадињача, Слободана Алигрудића, 
Трговачка, Пилота Михаила Петровића и Кнеза Вишеслава;

3. Насеље Железник;
4. Насеље Сремчица;
5. Насеље Рушањ;
6. Велика Моштаница;
7. Насеље Остружница;
8. Насеља Умка, Руцка и Пећани;
9. Подручје Макиш, оивичено старим и новим Обрено-

вачким друмом.

III. АКТИВНОСТИ НА ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И УНА-
ПРЕЂЕЊА СВОЈСТАВА ЗГРАДА РАДИ ОСТВАРИВАЊА 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Члан 6.
У извођењу активности на одржавању спољног изгледа 

зграда морају се поштовати одредбе прописа којима се за 
територију града Београда уређује комунални ред, област 
оглашавања, као и остали важећи прописи.

Активности на одржавању спољног изгледа зграда које су 
утврђене за културно добро или уживају статус предходне 
заштите (појединачно или као целине), а налазе се у зонама 
утврђеним овом одлуком, изводе се у складу са актима који-
ма се утврђују услови заштите непокретног културног добра. 

Члан 7. 
Обавеза текућег и инвестиционог одржавања зграда и 

унапређења својстава зграда ради остваривања јавног инте-
реса и забрана промене спољног изгледа зграда прописује 
се за лица која у складу са законом врше послове управља-
ња зградом, и то: 

1) власнике, за зграде било које намене у којима је једно 
лице искључиви власник свих делова зграде; 

2) власнике посебних делова, за породичне куће; 
3) стамбену заједницу преко својих органа или професи-

оналног управника коме су поверени послови управљања, 
у стамбеној заједници која има заједничке делове зграде и 
најмање два посебна дела чији су власници различита лица; 

4) власнике посебних делова у зградама које немају ни 
један посебан део намењен за становање, преко удружења 
основаног у складу са законом којим се уређује оснивање и 
правни положај удружења. 

Лица из става 1. овог члана имају обавезу да одржавају 
зграду на начин да од зграде, односно заједничких делова 
зграде, не прети опасност настанка штете. 

Власници, односно други корисници посебних делова 
зграде имају обавезу да одржавају своје посебне делове на 
начин којим се обезбеђује функционалност тог дела зграде 
према прописима који ближе одређују њихову функционал-
ност и на начин којим се елиминише опасност од наступања 
штете или немогућности коришћења других делова зграде. 

Члан 8. 
Активности на текућем и инвестиционом одржавању 

зграде које се изводе ради спречавања штетних последица 

по живот и здравље људи, животну средину, привреду или 
имовину веће вредности одређене су посебним прописом 
којим се прописује врста, обим и динамика активности те-
кућег и инвестиционог одржавања зграда и начин сачиња-
вања програма одржавања зграде.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-707/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24), 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), члана 26. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14, 101/16 и 
37/19), члана 31. став 1. тачка 16. и члана 54. став 1. тачка 
1. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РАДНОМ 
ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских објеката на 

територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 86/14 – пречишћен текст, 86/16, 19/17 и 118/18), у 
члану 8а. после става 1. додаје се нови став и гласи: 

„Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и 
пића на територији Градске општине Врачар, који се не на-
лазе у стамбеним, стамбено пословним зградама, а налазе 
се до 50 метара ваздушном линијом од најближе стамбене, 
стамбено пословне зграде утврђује се максимално радно 
време и то тако што могу почети са радом најраније од 6.00 
сати и могу радити најдуже до 24.00 сата, а петком и субо-
том од 6.00 сати до 1.00 сат после поноћи.”

У члану 8а. досадашњи ст. 2. и 3. постају 3. и 4.”

Члан 2.
У члану 17. у ставу 4, чл. 18. и 20а речи „Комунална по-

лиција” замењују се речима: „Комунална милиција”

Члан 3.
У члану 19. ставу 1. алинеја трећа мења се и гласи:
„ако поступа супротно одредби члана 8а ст. 3. и 4. ове 

одлуке.”

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 130-708/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу члана 40. став 1. тач. 2. и 
чланa 44. Закона о социјалној заштити („Службени гласник 
РС”, број 24/11), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), чл. 27. и 28. Правилника о бли-
жим условима и стандардима за пружање услуга социјалне 
заштите („Службени гласник РС”, бр. 42/13, 89/18 и 73/19), 
члана 31. став 1. тачка 7) Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19), донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУ-
ГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.

У Одлуци о правима и услугама социјалне зашти-
те („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 42/12, 
65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16, 114/16 
102/17, 50/18 и 103/18), мења се члан 55а,тако да гласи:

„Услуга предах смештаја jе краткорочни и повремени 
смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и стари-
јег лица са сметњама у функционисању, који се обезбеђује 
као дневни, викенд или вишедневни смештај, чиме се пру-
жа подршка како детету и одраслом и старијем лицу, тако 
и породици детета и породици одраслог и старијег лица, у 
одржавању и побољшању квалитета њиховог живота с ци-
љем останка детета, односно одраслог и старијег лица у по-
родици.

Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повреме-
на нега деци и младима са сметњама у развоју, одраслим и 
старијим лицима са сметњама у функционисању, очување 
постојећих потенцијала, унапређују се и развијају вештине 
самосталног живота, стварају могућности за укључивање у 
заједницу, као и за развијање, очување и унапређење снага 
породице.”

Члан 2.

У члану 55б. мења се став 1. тако да гласи:
„Услуга предах смештаја пружа се деци и младима са 

сметњама у развоју узраста од пет до 26 година живота и 
одраслим и старијим лицима са сметњама у функциониса-
њу, и то:

1) са интелектуалним и менталним тешкоћама или те-
шкоћама у психичком функционисању и аутизмом; 

2) са вишеструким сметњама у развоју, односно функци-
онисању; 

3) са сензорним инвалидитетом;
4) са физичким инвалидитетом.”

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 5-710/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу члана 29. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 66. Закона о локалној самоупра-
ви („Службени гласник РС” бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 12. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КА-
ТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИ-

ОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија корисника који пла-

ћају субвенционисану цену комуналних услуга („Службени 
лист Грaдa Бeoгрaдa", бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 51/14, 
97/14, 35/15, 82/15, 61/16, 126/16, 95/17, 123/18 и 26/19), у 
члану 1 став 2. брише се.

Члан 2.
У члану 4 став 2. брише се.

Члан 3.
Члан 5а мења се и гласи:
„Износ субвенције у висини од 30% цене услуга остварује:
1) корисник права на новчану социјалну помоћ;
2) хранитељска породица;
3) закупац стана који је као лице у стању социјалне по-

требе добио стан у закуп намењен за социјално становање 
по прописима града;

4) корисник као појединац или члан породице уколико 
остварује право на додатак за помоћ и негу другог лица и 
увећани додатак за помоћ и негу другог лица по прописи-
ма из социјалне заштите односно право на новчану накнаду 
за помоћ и негу по прописима из пензијског и инвалидског 
осигурања;

5) корисник права на месечно новчано примање по про-
писима који одређују права бораца, војних инвалида, ци-
вилних инвалида рата и чланова породице;

6) корисник права на допунско материјално обезбеђење 
учесника НОР-а и корисник права на проширену заштиту 
цивилних инвалида рата по прописима Града Београда;

7) ратни војни инвалид и корисник права на породичну 
инвалиднину по палом борцу из оружаних акција после 17. 
августа 1990. године, као и за време акције НАТО снага на СРЈ;

8) борац са посебним стажом осигурања у двоструком 
трајању по основу учешћа у оружаним акцијама после 17. ав-
густа 1990. године, као и за време акције НАТО снага на СРЈ;

9) корисник најниже пензије у складу са прописима о 
пензијском и инвалидском осигурању под условом да поро-
дица не остварује друге приходе;

10) корисник као појединац или породица чији укупан 
месечни приход по домаћинству не прелази:

– износ од 8.000,00 динара, за једночлано домаћинство,
– износ од 10.000,00 динара, за двочлано домаћинство,
– износ од 12.000,00 динара, за трочлано домаћинство,
– износ од 13.000,00 динара, за четворочлано домаћинство,
– износ од 15.000,00 динара, за пет и више чланова.
Износ субвенције у висини од 30% од цене комуналних 

услуга, корисници остварују по испостављеним рачунима 
Јавног комуналног предузећа до износа од 8.000,00 динара. 
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Уколико је износ рачуна већи од 8.000,00 динара (на износ 
преко 8.000,00 динара до износа укупног задужења), попуст 
се не признаје.”

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Документација којом се доказује испуњеност општих 

услова из члана 7. ове одлуке:
1) фотокопија личне карте за све пунолетне чланове по-

родице корисника комуналних услуга, а за малолетне чла-
нове породице пријава пребивалишта и извод из матичне 
књиге рођених,

2) фотокопија легитимације расељеног или избеглог лица,
3) фотокопија стране путне исправе или личне карте за 

странце,
4) правни основ коришћења стана (уговор, решење и 

др.) за који се тражи субвенција.”
Члан 5.

Члан 9. мења се и гласи:
„Посебни услови за плаћање субвенционисане цене ко-

муналних услуга:
1) да корисник комуналних услуга остварује новчану со-

цијалну помоћ по прописима из социјалне заштите;
2) да породица корисника комуналних услуга има статус 

хранитељске породице;
3) да је корисник комуналних услуга закупац стана који 

је, као лице у стању социјалне потребе, добио стан у закуп 
намењен за социјално становање, по прописима града;

4) да корисник комуналних услуга или члан породице 
остварује додатак за помоћ и негу другог лица и увећани 
додатак за помоћ и негу другог лица, по прописима из со-
цијалне заштите односно новчану накнаду за помоћ и негу, 
по прописима из пензијског и инвалидског осигурања;

5) да корисник комуналних услуга или члан породице, 
остварује право на месечно новчано примање по прописи-
ма који одређују права бораца, војних инвалида и цивил-
них инвалида рата;

6) да корисник комуналних услуга или члан породице 
остварује право на допунско материјално обезбеђење уче-
сника НОР-а односно право на проширену заштиту цивил-
них инвалида рата по прописима града Београда;

7) да је корисник комуналних услуга или члан породице, 
ратни војни инвалид и корисник права на породичну инва-
лиднину по палом борцу из оружаних акција после 17. авгу-
ста 1990. године, као и за време акције НАТО снага на СРЈ;

8) да је корисник комуналних услуга или члан породице 
борац са посебним стажом осигурања у двоструком траја-
њу по основу учешћа у оружаним акцијама после 17. авгу-
ста 1990. године, као и за време акције НАТО снага на СРЈ;

9) да корисник комуналних услуга остварује право на 
најнижу пензију по прописима из пензијског и инвалидског 
осигурања, под условом да чланови породице не остварују 
друге приходе, да немају других непокретности осим одго-
варајућег стамбеног простора;

10) да је корисник комуналних услуга појединац одно-
сно породица, чији укупан месечни приход по домаћинству 
не прелази износ утврђен у члану 5а тачка 10), 5б, 5в, 5г, 5д 
и члану 6 ове одлуке и да немају других непокретсности 
осим одговарајућег стамбеног простора”.

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи: „Дoкумeнтaциja којом се дока-

зује испуњeнoст пoсeбних услoвa из члaнa 9. oвe oдлукe:
1) за корисника права на новчану социјалну помоћ, ре-

шење Градског центра за социјални рад у Београду о при-
знатом праву;

2) за хранитељску породицу, решење надлежног центра 
за социјални рад о смештају;

3) за закупца стана који је, као лице у стању социјалне 
потребе, добио стан у закуп намењен за социјално станова-
ње по прописима града, уговор о закупу стана намењеног за 
социјално становање по прописима града;

4) за корисника права на додатак за помоћ и негу дру-
гог лица, увећани додатак за помоћ и негу другог лица од-
носно права на новчану накнаду за помоћ и негу, уверење 
Градског центра за социјални рад у Београду о признатом 
праву (не старије од 30 дана), односно уверење Фонда ПИО 
(не старије од 30 дана);

5) за корисника права на месечно новчано примање, ре-
шење органа управе надлежног за послове борачко-инва-
лидске заштите;

6) за корисника права на допунско материјално обезбе-
ђење учесника НОР-а односно права на проширену зашти-
ту цивилних инвалида рата, решење органа управе надле-
жног за послове борачко-инвалидске заштите;

7) решење надлежног органа управе за послове борач-
ко-инвалидске заштите,о признатом својству ратног војног 
инвалида односно праву на породичну инвалиднину по па-
лом борцу из оружаних акција после 17. августа 1990. годи-
не, као и за време акције НАТО снага на СРЈ;

8) решење Фонда ПИО о признатом посебном стажу 
осигурања у двоструком трајању по основу учешћа у ору-
жаним акцијама после 17. августа 1990. године,  као и за 
време акције НАТО снага на СРЈ;

9) за корисника из члана 5а тач. 9) и 10) и члана 6. одлуке, 
чек о последњој исплаћеној пензији, за радно способне члано-
ве породице, уверење надлежне јединице Националне службе 
за запошљавање односно уверење Фонда ПИО о пријавама и 
одјавама на осигурање, а за радно неспособне чланове породи-
це, уверење Фонда ПИО о оствареним правима из пензијског 
и инвалидског осигурања, уверење о имовном стању надле-
жне службе за катастар непокретности Републичког геодет-
ског завода о поседовању непокретности, уверење надлежног 
органа јединице локалне самоуправе о измиреним локалним 
јавним приходима, уверење Пореске управе Републике Србије 
о измиреним обавезама, решење надлежног одељења Пореске 
управе о висини основице која служи за обрачун пореза и до-
приноса за лица која самостално обављају делатност;

10) за корисника из члана 6. одлуке, уговор о закупу ове-
рен од стране надлежног органа, којим је утврђена обавеза 
закупца да плаћа трошкове комуналних услуга и пријава 
пребивалишта на адреси стана за који се тражи субвенција.”

Члан 7.
У члану 13. иза речи „субвенционисану цену,” додају се 

речи: „по коначности решења”
Члан 8.

У члану 14. став 6. мења се и гласи:
„Корисницима који плаћају субвенционисану цену ко-

муналних услуга и налазе се на списку јавног комуналног 
предузећа, уколико престану да испуњавају неки од услова 
који су прописани овом одлуком, обуставља се наплата суб-
венционисане цене.”

Члан 9.
У члану 18. речи „до 31.децембра 2019. године” замењују 

се речима „до 31. децембра 2020. године”.

Члан 10.
У члану 19. речи „од 15. новембра 2019. године за 2020. 

годину” замењују се речима „од 1. септембра 2020. године за 
2021. годину”.
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Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу и примењује се осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, осим 
одредби чл. 3, 11–17 које се примењују од 1. септембра 2020.

Скупштина Града Београда
Број 5-711/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 361. Закона о енергети-
ци („Службени гласник РС", број 145/14), члана 4. ст. 1. и 3. и 
члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Слу-
жбени гласник РС", бр. 88/11 и 104/16), и члана 31. тачка 7. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТ-

НОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ
Члан 1.

У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду 
Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07, 2/11, 
29/14, 19/17 и 26/19) у члану 14. реч: „осам” замењује се реч-
ју: „петнаест”. 

Члан 2.
У члану 17. став 1. речи: „Министарству надлежном за 

послове енергетике” замењују се речима: „Градском већу 
Града Београда”.

Члан 3.
У члану 28. став 2. речи: „организационој јединици 

Градске управе надлежној за послове енергетике” замењују 
се речима: „Градском већу Града Београда”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 3-712/19-С, 12. новембра 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 181. став 1. Закона 
о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентич-
но тумачење) и члана 9. Уредбе о адресном регистру („Слу-
жбени гласник РС”, број 63/17) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00231/2019-24 од 7. новембра 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ НА-
ЗИВА УЛИЦА И ДРУГИХ ДЕЛОВА НАСЕЉЕНИХ МЕ-
СТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ 

ВЕНАЦ
Члан 1.

У Одлуци o утврђивању назива улица и других делова 
насељених места на територији Градске општине Савски ве-

нац („Службени лист Града Београда”, бр. 119/18 и 13/19) у 
члану 2. после тачке 8. додаје се тачка 9. која гласи:

„9. Улица Николаја Кравцова – простире се дуж ката-
старске парцеле 1508/332 КО Савски венац.

Образложење: Николај Кравцов (1921–1944) био је вој-
ник Совјетског Савеза, који је својом храброшћу и несебич-
ношћу пружио неизмеран допринос у ослобођењу Београда 
октобра 1944. године. Санитетски поручник Црвене армије 
и једини борац који је проглашен за хероја Совјетског Саве-
за за борбе у ослобођењу Београда је након стеченог обра-
зовања у Војно-медицинској школи, ступио у службу Црве-
не армије, да би по избијању Другог светског рата и напада 
на Совјетски савез био распоређен по разним фронтовима 
широм своје земље. У току Београдске операције, која је 
трајала од 12. до 20. октобра, под командом генерала Вла-
димира Жданова, бригада у којој се налазио Кравцов, по-
тукла је непријатељске групе окупатора, која је покушавала 
да побегне из Београда. Од последица рањавања преминуо 
је у болници 18. октобра 1944. године. Сахрањен је два дана 
по ослобођењу Београда, 22. октобра у заједничкој гробни-
ци бораца Црвене армије на Позоришном тргу (данашњем 
Тргу републике), испред зграде Народног позоришта. Десет 
година касније његови посмртни остаци пренети су на Гро-
бље ослободилаца Београда.”

Члан 2.
На основу ове одлуке надлежна служба Републичког 

геодетског завода Републике Србије ће ажурирати Адресни 
регистар.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 015-701/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу чл. 112. и 262. Закона о 
здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), 
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – oдлукa УС и 60/19), 
донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЗАВО-

ДА ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Завода за биоциде и медицинску 

екологију („Службени лист Града Београда”, бр. 24/06, 72/14, 
90/16 и 85/19), члан „5а” мења се и гласи: 

„Завод за биоциде и медицинску екологију има искљу-
чиво право на обављање следећих делатности:

1. обављање послова дезинфекције, дезинсекције и де-
ратизације у здравственим установама чији је оснивач град 
Београд, у објектима основних школа чији је оснивач град 
Београд, у објектима предшколских установа чији је осни-
вач Град Београд, у објектима установа социјалне заштите 
чији је оснивач град Београд, у објектима органа Града Бео-
града;
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2. обављање послова дезинфекције, дезинсекције и дера-
тизације у објектима јавних комуналних предузећа чији је 
оснивач Град Београд;

3. обављање послова систематске дератизације стамбе-
ног фонда на територији града Београда;

4. обављање послова сузбијања одраслих форми комара-
ца у затвореном простору у стамбеним објектима и сузби-
јање ларви комараца у микрожариштима (септичке јаме, 
језерца, бурад и сл. у индивидуалним домаћинствима и у 
подрумским просторијама стамбених и других објеката у 
којима постоје услови за њихов развој);

5. обављање послова дезинфекције према програмским 
индикацијама и у ванредним ситуацијама на територији 
града Београда”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
од 1. децембра 2019. године. 

Скупштина Града Београда
Број 5-733/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
новембра 2019. године, на основу члана 146. став 1. тачка 
1. и став 2. Закона о привредним друштвима („Службени 
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 
и 95/18), а у вези са чл. 10 и 76. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/16), и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/08, 23/13, 17/16 и 60/19), донела је

ОДЛУКУ

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-ПУТ”

Члан 1.
Укупан регистрован, уписан и унет основни капитал 

Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” у складу са 
Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног 
предузећа „Београд-пут” број 3-343/16-С од 8. јуна 2016. 
године и Одлуком о измени одлуке о промени основач-
ког акта Јавног комуналног предузећа „Београд-пут” број 
3-880/17-С од 7. новембра 2017. године (у даљем тексту: 
Предузеће) износи 239.030.269,99 динара (словима: две сто-
тине тридест девет милиона тридесет хиљада две стотине 
шесдесет девет динара и 99/100) и представља неновчани 
капитал.

Скупштина Града Београда, матични број:17565800, до-
носи одлуку о повећању основног капитала предузећа ма-
тични број: 07023332 у износу од 320.000.000,00 динара 
(словима: три стотине двадесет милиона динара) који пред-
ставља новчани капитал.

Основ повећања капитала предузећа је нови новчани 
улог оснивача.

Члан 2.
Укупна вредност основног капитала предузећа након 

повећања је 239.030.269,99 динара (словима: две стоти-

не тридест девет милиона тридесет хиљада две стотине 
шесдесет девет динара и 99/100) неновчаног капитала и 
320.000.000,00 динара (словима: тристотинедвадесетмилио-
надинара) новчаног капитала, што представља 100% удела 
Града Београда у основном капиталу предузећа.

Члан 3.
Одлука о повећању капитала предузећа регистроваће се 

у року од шест месеци од дана доношења. 

Члан 4.
Основни капитал предузећа сматра се повећаним даном 

регистрације повећања основног капитала.

Члан 5.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”.

Скупштина Града Београда
Број 3-732/19-С, 12. новембра 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. но-
вембра 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 
19/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је 

OДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ СКУЛПТУРЕ СЛЕПИ ГУСЛАР 

Члан 1.
Поставља се скулптура „Слепи гуслар” у парку Велики 

Калемегдан, на зеленој површини са југозападне стране 
Споменика захвалности Француској. 

Члан 2.
Скулптура се поставља средствима Завода за заштиту 

споменика културе Града Београда.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Завод за заштиту споменика културе Града Београ-
да, Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило – Бео-
град”. 

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда".

Скупштина Града Београда
Број 6-702/19-С, 12. новембар 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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