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27. децембар 2019. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 27. децембра 2019. године, на основу члана 11. став 1. и члана 18.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.
износи, 124/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени
дин. износи, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 и
86/19 – усклађени дин. износи) и одредбама члана 25. тачка
9. и члана 31. тачка 14) Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), донела је

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 50/14, 96/14, 29/15, 81/15, 125/16, 2/17, 8/17 – исправка,
118/18 и 114/19), у Таксеној тарифи, која је саставни део
Одлуке, Тарифни број 2. мења се и гласи:
„1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у следећим износима:
у динарима
Врста возила

1

2

1.

Врста L- мопеди, мотоцикли и трицикли

1.1. до 125 cm³

3

466

1.2. преко 125 cm³ до 250 cm³

690

1.3. преко 250 cm³ до 500 cm³

1.150

1.4. преко 500 cm³ до 1.200 cm³

1.410

1.5. преко 1.200 cm³

1.740

2.

Врста М- возила за превоз лица

2.1. М1-путничко возило
2.1.1. до 1.150 cm³

580

2.1.2. преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³

1.150

2.1.3. преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³

1.740

2.1.4. преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³

2.330

2.1.5. преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³

3.510

2

3

2.1.6. преко 3.000 cm³

5.800

2.2. М2 (аутобуси)

50 динара по регистрованом седишту

2.3. М3 (аутобуси)

50 динара по регистрованом седишту

3.

Врста N – теретна возила

3.1. до 2 t носивости

1.750

3.2. од 2 t до 5 t носивости

2.330

3.3. од 5 t до 12 t носивости

4.060

3.4. преко 12 t носивости

5.800

4.
4.1.

ОД Л У КУ

Ред.
број

1

Цена 265 динара

Врста О-прикључна возила
до 1 t носивости

470

4.2. од 1 t до 5 t носивости

810

4.3. од 5 t до 10 t носивости

1.100

4.4. од 10 t до 12 t носивости

1.520

4.5. преко 12 t носивости

2.330

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:
1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се на њено име прво
региструје у једној години;
2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило,
које се на њено име прво региструје у једној години;
3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи непосредно брину,
на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво региструје у једној години;
4) организације особа са инвалидитетом основане са
циљем пружања помоћи лицима са инвалидитетом, које су
регистроване у складу са законом – за возила прилагођена
искључиво за превоз њихових чланова;
Лица која испуњавају услове за остваривање права из
ове тачке, подносе доказе о испуњености услова за годину у
којој се врши регистрација.’’.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се од 1. јануара
2020. године.
Скупштина Града Београда
Број 43-931/19-С, 27. децембра 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке 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 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града
Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ ШИРОКИ ПУТ,
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице
Широки пут, Градска општина Земун (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”,
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт плана
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине, Масарикова 5.
4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Земун, саобраћајница Широки пут од Улице војвођанских бригада у насељу
Батајница до Пута за Нове Бановце, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 17 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I-XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру
предложене границе плана налази у површинама планираним за површине јавне намене: мрежа саобраћајница и површине осталих намена: површине за привредне зоне, комуналне површине и остале зелене површине.
6. Циљ израде Плана је омогућавање директног приступа
КП 711/1 КО Батајница и подручја планираног за привредне
делатности на јавну саобраћајницу, дефинисање места укрштаја са будућом саобраћајницом у коридору катастарске
парцеле 5513 КО Батајница за коју је обавезна израда плана детаљне регулације и повезивање саобраћајнице Широки пут са планираним сервисним саобраћајницама које се
протежу дуж ауто-пута Е-75 (дефинисане Планом детаљне
регулације деонице државног пута 1А реда број 1 (ауто-пута Е-75) Батајница – Добановци (сектор 1), градска општина
Земун, („Службени лист Града Београда”, број 52/12).
7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, узимајући у обзир податке
наведене у овом решењу, утврдио је да План детаљне регу-
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лације не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
Обра зложење
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, Градска општина Земун, која је у процесу доношења.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Земун, саобраћајница Широки пут од Улице војвођанских бригада у насељу Батајница до Пута за Нове Бановце, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 17 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Јавном
урбанистичком предузећу „Урбанистички завод Београда”,
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да нацрт плана
изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове
одлуке о изради Плана детаљне регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за заштиту животне средине, Масарикова 5.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, имајући у виду планирану
намену којом нису планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине V-04 број 501.3-176/2019 од 26. новембра
2019. године, утврдио је да предметни План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлеже обавези израде
стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу
одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-68/2019 од 26.
новембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације: Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод
и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине, дописом
V–04 број 501.3-178/2019 oд 4. децембра 2019. године, ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, дописом бр. I4-1/3322
Арх. број 75282 од 4. децембра 2019. године, ЈКП „Зеленило – Београд”, дописом број 30720/1 од 11. децембра 2019.
године и Завод за заштиту природе Србије, дописом 03 број
020-3527/2 од 10. децембра 2019. године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-68/2019, 11. децембра 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу одредбе члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), у вези са чланом 46. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19 и 37/19) и члана 41. Одлуке 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 и 60/19), заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 11 А, НА УГЛУ УЛИЦА ТРЕШЊИНОГ ЦВЕТА И БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за део блока 11
а, на углу улица Трешњиног цвета и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД
„PAGE Consortium”, Београд, Булевар ослобођења број 7-9
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од
дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ПД Кантата д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9.
4. Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата
део територије градске општине Нови Београд, катастарске
парцеле 1005 /13, 1005/14, 1005/15 и 1005/12, површине око
3 ha, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана детаљне регулације.
5. Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене границе Плана налази у површинама остале
намене – површине за мешовите градске центре зона М4 и
површинима јавне намене – зелене површине.
6. Циљ израде плана је усклађивање посебних правила
уређења и грађења за зону 9.М4.1 (зона мешовитих градског
центра у зони више спратности), са општим правилима
грађења Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд,
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целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16,
97/16, 69/17 и 97/17) за зону мешовитих градских центара
у зони више спратности (зона М4), односно дефинисање
нове типологије планираног објекта (планирање двострано
узиданог објекта уместо слободностојећих и једностарно
узиданих), планирање објеката висине преко 32.00 m као и
планирање приступа грађевинским парцелама преко постојећих приступa који воде до интерних саобраћајница.
7. У оквиру намене простора Плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
8. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, узимајући у обзир податке
наведене у овом решењу,утврдио је да План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката предвиђених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину, у смислу одредбе члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
9. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
детаљне регулације.
Обра зложење
Изради Плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за део
блока 11 а, на углу улица Трешњиног цвета и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд.
Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата
део територије градске општине Нови Београд, катастарске
парцеле 1005 /13, 1005/14, 1005/15 и 1005/12, површине око
3 ha, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже. Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД „PAGE
Consortium”, Београд, Булевар ослобођења број 7-9 које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ПД Кантата д.о.о., Београд, Милентија Поповића 9.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
Градске управе града Београда, имајући у виду планирану
намену којом нису планирани будући развојни пројекти
одређени прописима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине V-04 број 501.3-160/ 2019 од 29. октобра
2019. године, утврдио је да предметни План детаљне регулације не представља оквир за одобравање будућих развојних
пројеката одређених прописима којима се уређује процена
утицаја на животну средину и не подлежe обавези израде
стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу
одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10).
Сходно одредби чланa 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10), уз дописе IX-03 број 350.14-70/19 од 10.
децембра 2019. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда, доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део блока 11 а, на углу улица Трешњиног
цвета и Булевара Михајла Пупина, Градска општина Нови
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Београд Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу
за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис број
78519 од 13. децембра 2019. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис број 31803 од 13. децембра 2019. године), Секретаријат за заштиту животне средине, (допис V–04 број
501.3-186/2019 oд 18. децембра 2019. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис 03 број 020-3571/2 од 18. децембра 2019. године), дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.

27. децембар 2019.

На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, донео је Решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 број 350.14-70/2019, 19. децембра 2019. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације саобраћајнице Широки пут, градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за
део Блока 11 А, на углу улица Трешњиног цвета и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

