
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 2020. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3) Закона о 
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 23. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 6. став 1. тачка 10) и 
члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – ускла-
ђени дин. изн., 125/14 – усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 91/16 – усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон и 
96/17 – усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн. и 95/18 – др. закон и 86/19 – усклађени дин. изн.), чланa 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), члана 12. 
став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној 
својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС”, бр. 16/2018), члана 25. став 1. тачка 11) и члана 31. став 1, тачка 
7) и 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 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВ-

НЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине град Београд, односно 
на коме град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 114/16, 67/17, 64/18, 109/18 и 
114/19) у члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Закупнине за пословни простор из члана 1. ове одлуке, утврђују се према врсти пословног простора, зонама и делат-
ностима и то:

   

ЗОНЕ
екстра 

(дин/m² 
месечно)

прва 
(дин/m² 
месечно)

друга 
(дин/m² 
месечно)

трећа (дин/m² 
месечно)

четврта 
(дин/m² 
месечно)

1. Канцеларије 786,00 664,00 509,00 390,00 296,00

a) Канцеларије за закупце који обављају: банкарске и друге финансијске послове, послове осигурања, 
пројектовања и инжењеринга, туризма и промета непокретности 865,00 729,00 560,00 429,00 326,00

б) Канцеларије за закупце који обављају радиодифузну делатност, који емитују програм од интереса за 
град Београд 86,00 67,00 51,00 40,00 31,00

2. Хотели 1.283,00 1.072,00 858,00 644,00 484,00
3. Хостели 1.117,00 932,00 745,00 561,00 419,00
4. Локали 1.117,00 932,00 745,00 561,00 419,00
а) Локали за закупце који обављају банкарске послове и послове осигурања 1.252,00 1.026,00 818,00 617,00 463,00
б) Локали за закупце који обављају: организовање игара на срећу, кладионице, мењачнице 1.452,00 1.212,00 968,00 727,00 547,00
в) Локали за закупце који обављају угоститељске услуге 1.228,00 1.026,00 818,00 617,00 463,00
г) Локали за закупце који обављају: фармацеутску делатност (апотеке) и стоматолошку делатност 1.172,00 980,00 783,00 588,00 442,00
д) Локали за закупце који обављају занатску делатност 975,00 651,00 514,00 390,00 294,00
ђ) Локали за закупце који обављају делатност уметничке галерије 511,00 416,00 334,00 268,00 219,00
5. Простор за обављање културне делатности – биоскопи 626,00 513,00 409,00 308,00 231,00
6. Простор за обављање образовне делатности – учионице 725,00 607,00 484,00 363,00 273,00
7 Магацини 1.001,00 814,00 447,00 334,00 251,00
8. Aтељеа 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
9. Витрине 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00

10. Производне хале 975,00 651,00 447,00 334,00 251,00
11. Гараже 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00
12. Лагуми 323,00 282,00 253,00 203,00 152,00
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
почев од 1. јануара 2021. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-282/20-С – 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду (,,Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. тачка 7. 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), Одлуке о про-
глашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 
заразном болешћу („Службени гласник РС”, бр. 23/20, 24/20, 
27/20, 28/20, 30/2020, 32/20, 35/20 и 37/20) и Одлуке о про-
глашењу ванредне ситуације на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 84/20), донела је 

ОДЛУКУ
 О УМАЊЕЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗАКУПЦИМА КОЈИ ОБА-
ВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ ОДНОСНО КИНЕМАТО-
ГРАФСКУ ДЕЛАТНОСТ, У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД 
БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА 
ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА, ЗА ПЕРИОД 

ЈУЛ–АВГУСТ 2020. ГОДИНЕ

Члан 1
Овом одлуком уређује се висина закупнине закупцима 

који обављају угоститељску односно кинематографску де-
латност, у пословном простору на коме је носилац права 
јавне својине град Београд, односно на коме град Београд 
има посебна својинска облашћења, за период јул–август 
2020. године.

Члан 2.
Закупцима који обављају угоститељску односно кине-

матографску делатност, у пословном простору на коме је 
носилац права јавне својине град Београд, односно на коме 
град Београд има посебна својинска овлашћења, испостави-
ће се фактуре за период јул–август 2020. године са одобре-
ним попустом од 50%.

Члан 3.
О реализацији ове одлуке стараће се организациона 

јединица Градске управе надлежна за обављање послова 
управљања и давања у закуп пословних зграда и пословног 
простора.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Слу-

жбеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 43-283/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 
2020. године, на основу члана 11. став 4. и чланa 37. Закона 
о финансијској подршци породици са децом („Службени 
гласник РС”, бр. 113/17 и 50/18), чланa 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон, 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, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ 
О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА 
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИ-
ВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИ-

ТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела тро-

шкова боравка деце у предшколској установи чији је осни-
вач друго правно или физичко лице, у складу са законом (у 
даљем тексту: приватна предшколска установа) на терито-
рији града Београда и која поседује решење о верификаци-
ји издато од стране надлежног Министарства и Платформу 
града Београда за систем контроле присустности деце у 
приватним предшколским установама, као и услови и на-
чин остваривања овог права. 

Члан 2.
Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке 

обезбеђују се у буџету града Београда. 

Члан 3.
Право из члана 1. ове одлуке, може да оствари родитељ, 

односно други законски заступник, у радној години, под 
условом да је: 

– поднео захтев за упис детета у једној од 17 предшкол-
ских установа чији је оснивач град Београд (у даљем тексту: 
Предшколска установа) која је територијално најближа ме-
сту пребивалишта, сталног настањења односно боравишта 
детета или седишту радне организације једног од родитеља 
односно другог законског заступника, на територији града 
Београда, али да због недовољних капацитета дете није мо-
гло да се упише;

– да је држављанин Републике Србије који има преби-
валиште на територији града Београда, односно страни 
држављанин са сталним настањењем на територији града 
Београда или избегло лице или интерно расељено лице, које 
има боравиште на територији града Београда;

– да је дете уписано у приватну предшколску установу. 

Члан 4.
Право утврђено чланом 1. ове одлуке остварује се по 

прописима о општем управном поступку.
Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. ове 

одлуке подноси се организационој јединици Градске управе 
града Београда надлежној за послове из области образова-
ња и дечје заштите, на јединственом обрасцу који се преу-
зима на сајту града Београда или на писарници организа-
ционе јединице Градске управе града Београда надлежној за 
послове из области образовања и дечје заштите. 

Уз захтев из става 2. овог члана, родитељ, односно други 
законски заступник, прилаже потврду Предшколске уста-
нове да дете у радној години није било уписано због недо-
вољних капацитета ове установе и фотокопију уговора са 
приватном предшколском установом.
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Члан 5.
О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену решава 

организациона јединица Градске управе града Београда на-
длежна за послове из области образовања и дечје заштите, 
на основу поднетог захтева.

По жалби на првостепено решење о праву из члана 1. 
ове одлуке решава Градско веће града Београда.

Право из члана 1. ове одлуке, уколико су обезбеђена 
средства за ове намене, признаје се од првог дана наредног 
месеца од дана подношења захтева и важи најдуже до пола-
ска детета у основну школу.

Члан 6.
Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у 

приватној предшколској установи износи месечно по де-
тету највише до 80% економске цене која је утврђена Ре-
шењем о утврђивању економске цене програма васпитања 
и образовања у предшколским установама чији је оснивач 
град Београд, које доноси градоначелник града Београда до 
31. децембра текуће године за наредну годину.

Уколико је цена услуга боравка деце у приватној пред-
школској установи нижа од месечног износа накнаде дела 
трошкова боравка деце у приватној предшколској установи 
из става 1. овог члана, град Београд обезбеђује накнаду тро-
шкова највише до пуне цене услуге боравка деце у приват-
ној предшколској установи. 

Дневни износ се утврђује дељењем месечног износа из 
става 1. овог члана са бројем радних дана у месецу. 

За дане одсуства детета, признаје се 50% од дневног износа.
Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној 

предшколској установи, врши се у складу са средствима у 
буџету града Београда на текући рачун родитеља, односно 
другог законског заступника, на основу решења о прено-
су средстава и месечног извештаја о присутности детета у 
приватној предшколској установи потписаног од стране 
овлашћеног лица, а који приватна предшколска установа 
доставља организационој јединици Градске управе града 
Београда надлежној за послове из области образовања и 
дечје заштите најкасније до 5. у месецу за претходни месец, 
са доказом о извршеној уплати родитеља, односно другог 
законског заступника, за трошкове боравка деце.

Трошкови боравка детета у приватној предшколској 
установи не надокнађују се:

– за дане викенда, државних и верских празника у Репу-
блици Србији, који се празнују и обележавају нерадно, 

– за дане присуства детета у приватној предшколској 
установи, дане одсуства детета у приватној предшколској 
установи и исплаћене месечне накнаде дела трошкова бо-
равка деце у приватној предшколској установи у месецу 
који претходи месецу за који се врши накнада дела трошко-
ва боравка деце у приватној предшколској установи,

– за време трајања ванредне мере обуставе редовног 
рада установа васпитања и образовања а у складу са одлу-
ком о обустави редовног рада установа васпитања и обра-
зовања донетом од стране надлежног органа,

– за време трајања ванредне ситуације проглашене на 
територији града Београда или Републике Србије а у складу 
са одлуком о обустави редовног рада установа васпитања и 
образовања донетом од стране надлежног органа,

– за време трајања ванредног стања проглашеног на те-
риторији Републике Србије а у складу са одлуком о обуста-
ви редовног рада установа васпитања и образовања доне-
том од стране надлежног органа,

– за време трајања ратног стања проглашеног на тери-
торији Републике Србије а у складу са одлуком о обустави 

редовног рада установа васпитања и образовања донетом 
од стране надлежног органа,

– у другим случајевима које пропише надлежни орган 
града Београда или надлежни орган Републике Србије.

Члан 7.
Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приват-

ној предшколској установи из члана 6. став 5. ове одлуке, на 
основу неблаговремених захтева родитеља, односно другог 
законског заступника за уплату заосталих потраживања на-
сталих у радној години, може се извршити најкасније до 30. 
септембра наредне радне године.

Члан 8.
Родитељ, односно други законски заступник, који је 

остварио право из члана 1. ове одлуке, дужан је да пријави 
сваку промену која је, по овој одлуци, од утицаја на оства-
ривање права из члана 1. ове одлуке, најкасније у року од 
петнаест дана од дана настале промене.

Родитељ, односно други законски заступник који оства-
ри право на основу неистинитих или нетачних података, 
или непријављивањем промена које утичу на губитак пра-
ва, дужан је да накнади штету, у складу са законом.

Родитељу, односно другом законском заступнику, у слу-
чају из става 2. овог члана, престаје право на накнаду дела 
трошкова боравка деце у приватним предшколским устано-
вама. 

Члан 9.
Приватне предшколске установе дужне су да у свом 

раду користе Платформу града Београда за систем контроле 
присутности деце у приватним предшколским установама.

Град Београд преко организационе јединице Градске 
управе града Београда надлежне за послове из области 
образовања и дечје заштите даће на коришћење, Платфор-
му предвиђену у ставу 1. овог члана без накнаде, приватним 
предшколским установама у циљу ефикасне контроле дола-
зности деце у приватној предшколској установи.

Платформу предвиђену у ставу 1. овог члана приватне 
предшколске установе дужне су да редовно ажурирају јед-
ном месечно и сервисирају једном у току календарске годи-
не у циљу ефикасне контроле долазности деце у приватној 
предшколској установи.

Приватне предшколске установе дужне су да организа-
ционој јединици Градске управе града Београда надлежној 
за послове из области образовања и дечје заштите омогуће 
увид у целокупну документацију и све податке о присут-
ности деце у приватним претшколским установама и у по-
ступку контроле пруже сва потребна обавештења.

Приватне предшколске установе за које се утврди да су 
у месечним извештајима о присутности детета из члана 6. 
став 5. ове одлуке приказивали неистините или нетачне по-
датке, губе право да се нађу на списку верификованих при-
ватних предшколских установа у којима родитељи могу да 
остваре право на накнаду дела трошкова боравка деце.

Родитељ, односно други законски заступник из става 5. 
овог члана може да оствари право на накнаду дела трошко-
ва боравка деце у другој приватној предшколској установи 
подношењем новог Захтева за остваривање права на месеч-
ну накнаду дела трошкова боравка деце у приватној пред-
школској установи, писане Изјаве да дете више не борави 
у приватној предшколској установи из става 5 овог члана 
и уговора са другом приватном предшколском установом, 
почев од првог дана наредног месеца од дана подношења за-
хтева. 
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Члан 10.
Родитељу, односно другом законском заступнику који је 

остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце у 
приватној предшколској установи закључно са 31. августом 
2020. године, изузетно од члана 5. став 3. ове одлуке, због 
епидемиолошке ситуације проглашене на територији Ре-
публике Србије изазване вирусом COVID-19, рок важења 
правноснажних решења продужава се закључно са 31. де-
цембром 2020. године. 

За остваривање права из члана 5 став 3. ове одлуке по-
чов од 1. јануара 2021. године родитељ, односно други за-
конски заступник, дужан је да најкасније до 31. августа 
2020. године поднесе Захтев за остваривање права на нак-
наду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској 
установи уз који прилаже фотокопију уговора са приват-
ном предшколском установом.

Родитељ, односно други законски заступник, који оства-
ри право на накнаду дела трошкова боравка деце у приват-
ној предшколској установи, у току радне године може про-
менити приватну предшколску установу у којој дете борави 
уз подношење новог Захтева за остваривање права на нак-
наду дела трошкова боравка деце у приватној предшкол-

ској установи, писане Изјаве да дете не борави у приватној 
предшколској установи у којој је до тада остваривао право 
на накнаду дела трошкова боравка деце и уговора са другом 
приватном предшколском установом. 

Члан 11.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи 

Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце 
у предшколској установи чији је оснивач друго правно 
или физичко лице на територији града Београда за рад-
ну 2019/2020. годину („Службени лист града Београда”, бр. 
60/19, 35/20 и 50/20).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
почев од 1. септембра 2020. године.

Скупштина Града Београда
Број 6-281/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 2020. године, на основу члана 146. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 50/13 одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20), члана 12. Закона о главном граду (,,Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. тачкa 7. 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 Београ-
да”, број 60/19) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 84/20), донела је

ОДЛУКУ
O ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕО-

ГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, 

бр. 11/14, 25/14 – исправка 34/14, 2/15, 29/15 , 63/16, 118/18, 10/19, 26/19 и 17/20), у члану 15. после става 3. додаје се став 4. 
који гласи:

„Изузетно од алинејe друге претходног става овог члана, до 31. децембра 2020. године, башта се може поставити на 
деловима тротоара обележеним за паркирање возила и нишама за паркирање у регулацији улице на подручју градске оп-
штине Врачар.''

Члан 2.
У члану 34. став 2. после тачке 1. додаје се нова тачка 2. која гласи:
„доказ да је угоститељски објекат легалан (извод из листа непокретности; правоснажна употребна дозвола; правосна-

жно решење о озакоњењу итд.);”
Досадашње тачке 2, 3, 4 и 5. постају тачке 3,4, 5 и 6.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Захтеви за издавање одобрења за постављање баште угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до дана сту-

пања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке. 

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-284/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16, 
95/18), чланa 57. Закона о превозу путника у друмском са-
обраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 и 
др. закон, 83/18 и 31/19) и чланa 25. став 1. тачка 13. 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на тери-

торији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16) у члану 1. после става 
3. додаје се нови став 4. који гласи:

„Надлежна организациона јединица ближе уређује оба-
везе превозника, саобраћајног особља и путника у линиј-
ском превозу, као и тарифни систем на територији града 
посебним правилницима.”.

Досадашњи став 4. постаје став 5.

Члан 2.
У члану 3. став 2., речи: „Градско веће”, замењује се речи-

ма: „надлежна организациона јединица.”.

Члан 3.
После члана 3. додају се нови чланови: 3а, 3б, 3в, 3г, 3д и 

3ђ, који гласе:

„Члан 3a
Тарифни систем обухвата следеће врсте карата:
– карте у претплати;
– карте ван режима претплате.
Услугу превоза у режиму претплате, зависно од катего-

рије, корисници могу остварити као:
1. превоз са накнадом – без попуста и са попустом; 
2. превоз без накнаде – са неограниченим временом тра-

јања без возне исправе и са ограниченим временом трајања 
са возном исправом. 

Члан 3б
Услугу превоза са накнадом без попуста, уз одговарајућу 

возну исправу, остварују: 
1. грађани Републике Србије; 
2. страни држављани. 
Документација којом корисници доказују статус утврђу-

је се актом из члана 3. ове одлуке.

Члан 3в
Услугу превоза са накнадом са попустом (повлашће-

не категорије корисника), уз одговарајућу возну исправу, 
остварују корисници који имају пребивалиште на терито-
рији града Београда, и то: 

1) ученици средњих школа до навршених 20 година жи-
вота; 

2) студенти високошколских установа до навршених 26 
година живота; 

3) студенти докторских студија и студенти факултета 
чије основне или интегрисане академске студије трају шест 
школских година, до навршених 28 година живота; 

4) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвали-
ди са 20–40% инвалидности; 

5) цивилни инвалиди рата са 20–40% телесног оштећења; 
6) трајно неспособна лица за рад и привређивање; 
7) дијализирана лица; 
8) лица са лаком душевном заосталошћу; 
9) корисник права на новчану социјалну помоћ и ње-

гови чланови домаћинства који су обухваћени решењем о 
признавању права, под условом да ово право нису оствари-
ли по неком другом основу; 

10) корисници старосне/превремене старосне или инва-
лидске пензије;

11) корисници породичне пензије; 
12) лица старија од 65 година; 
13) незапослена лица која су на евиденцији код органи-

зације надлежне за послове запошљавања на територији 
града Београда;

14) избегла и интерно расељена лица која имају борави-
ште на територији града Београда. 

Изузетно, корисници из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана, 
који немају пребивалиште на територији града Београда, 
остварују услугу превоза са накнадом са попустом уз од-
говарајућу возну исправу, под условом да су верификоване 
школе/акредитовани факултети које похађају на територији 
града Београда. 

Корисници из става 1. тач. 1, 2. и 3. овог члана, који има-
ју пребивалиште на територији града Београда, а похађају 
школу односно факултет у иностранству или је испостава 
иностране школе односно факултета на територији града 
Београда, остварују услугу превоза са накнадом са попу-
стом уз одговарајућу возну исправу. 

Возне исправе корисницима из става 1. тач. 1–5, 8, 9, 11. 
и 14. издају се са ограниченим временом трајања, најдуже 
до једне године. 

Возне исправе корисницима из става из става 1. тачка 
10. овог члана којима се издавање врши на основу ориги-
налне потврде Републичког фонда за пензијско и инвалид-
ско осигурање да је лице поднело захтев за остваривање 
права на пензију, издају се са ограниченим временом траја-
ња, најдуже до шест месеци. 

Возне исправе корисницима из става 1. тачка 13. овог 
члана издају се са ограниченим временом трајања, најдуже 
до три месеца.

Документација којом корисници доказују статус утврђу-
је се актом из члана 3. ове одлуке.

Члан 3г
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са нео-

граниченим временом трајања без возне исправе остварују: 
1) деца до седам година старости; 
2) професионални припадници војске Србије у униформи; 
3) припадници полиције и комуналне милиције у уни-

форми. 

Члан 3д
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са огра-

ниченим временом трајања, најдуже до краја периода важе-
ња картице, уз одговарајућу возну исправу, остварују: 

1) ученици основних школа до навршених 17 година 
живота и ученици који похађају основне школе за образо-
вање ученика са сметњама у развоју до навршених 19 годи-
на живота; 

2) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвали-
ди са 50–100% инвалидитета; 

3) цивилни инвалиди рата са 50–100% телесног оштећења; 
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4) лица са 70–100% телесног оштећења из групе VII Пра-
вилника о утврђивању телесних оштећења које је проузро-
ковано повредом у саобраћајној незгоди у којој је учество-
вало возило јавног линијског превоза на територији града 
Београда;

5) слепа лица и њихов пратилац када је у присуству сле-
пог лица; 

6) инвалидна лица која примају стални додатак за туђу 
негу и помоћ; 

7) лица оболела од церебралне парализе, дечије пара-
лизе и плегије код којих је утврђен потпуни губитак радне 
способности или трајна неспособност за рад и привређива-
ње или је признато право на стални додатак за туђу негу и 
помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац када је у прису-
ству инвалидног лица; 

8) лица оболела од мишићне дистрофије код којих је 
утврђен потпуни губитак радне способности или трајна не-
способност за рад и привређивање или је признато право 
на стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и 
њихов пратилац када је у присуству инвалидног лица; 

9) лица оболела од мултипле склерозе код којих је утвр-
ђен потпуни губитак радне способности или трајна неспо-
собност за рад и привређивање или је признато право на 
стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и 
њихов пратилац када је у присуству инвалидног лица; 

10)  лица оболела од хемофилије код којих је утврђен 
потпуни губитак радне способности или трајна неспособ-
ност за рад и привређивање; 

11) лица са умереном, тешком и дубоком душевном за-
осталошћу и лица оболела од поремећаја развоја под усло-
вом да су трајно неспособни за рад и привређивање;

12) Носиоци ордена „Народни херој”, носиоци „Пар-
тизанске споменице 1941. године”, и корисници који су то 
право стекли на основу савезних и републичких прописа, 
под условом да имају одговарајућу легитимацију издату од 
надлежног органа којом доказују овај статус; 

Лица из става 1. овог члана остварују право на услугу 
превоза без накнаде под условом да имају пребивалиште на 
територији града Београда, изузев лица из става 1. тачка 12. 
овог члана која бесплатан превоз остварују уз услов да има-
ју пребивалиште на територији Републике Србије. 

Изузетно, корисници из става 1. тачка 1. овог члана, 
који немају пребивалиште на територији града Београда, 
остварују право на услугу превоза без накнаде уз одговара-
јућу возну исправу, под условом да је школа коју похађају 
верификована и на територији града Београда.

Корисници из става 1. тачка 1. овог члана, који има-
ју пребивалиште на територији града Београда, а похађају 
школу у иностранству или је испостава иностране школе на 
територији града Београда, остварују право на услугу пре-
воза без накнаде уз одговарајућу возну исправу. 

Возне исправе корисницима из става 1. тач. 2. и 3. издају 
се са ограниченим временом трајања, најдуже до једне године. 

Документација којом корисници доказују статус се 
утврђује актом из члана 3. ове одлуке.

Члан 3ђ
Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са огра-

ниченим временом трајања (најдуже до једне године), уз од-
говарајућу возну исправу, остварују лица која имају преби-
валиште на територији града Београда:

1) труднице док трају околности под којима се остварује 
право; 

2) деца до 18 година која лично примају сталну социјал-
ну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални 
рад уз потврду да су редовни ученици; 

3) уживаоци породичне инвалиднине по основу палог бор-
ца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, и то: 

– деца палих бораца редовни ученици верификованих 
средњих школа и студенти акредитованих високошколских 
установа; 

– брачни другови и родитељи палих бораца који нису у 
радном односу. 

Документација којом корисници доказују статус се 
утврђује актом из члана 3. ове одлуке.”.

Члан 4.
У члану 24. став 1. алинеја трећа, мења се и гласи:
„остала саобраћајна опрема у функцији линијског пре-

воза (аутомати за продају карата и допуна, лифтови за по-
требе корисника линијског превоза, опрема за сакупљање 
рециклажног отпада и аутоматску допуну бесконтактних 
смарт картица и др.)”.

Члан 5.
У члану 31. став 6. после речи: „порукама”, додаје се за-

рез и текст: „осим на чеоном и задњем делу возила”.
У истом члану став 7., мења се и гласи: 
„Рекламе и други натписи, не смеју се налазити на ста-

кленим површинама, било да се могу или не могу отварати, 
као ни на местима на којима заклањају видик или прекри-
вају прописане ознаке и обавештења о превозу”.

Члан 6.
После члана 32., додаје се нови члан 32а, који гласи:

„Члан 32а 
Превозник је дужан да обезбеди:
– исправност уређаја из система за наплату карата и 

управљање возилима (валидатори, штампач, возачки ком-
пјутер и др.);

– чистоћу спољашњости и унутрашњости возила;
– исправност и функционалност дисплеј табли;
– исправност и функционалност клима уређаја и уређа-

ја за грејање, који морају бити укључени када су испуњени 
услови из члана 30. став 3. ове одлуке; 

– исправност уређаја за бројање путника;
– WI-FI покривеност;
– да возач у току рада буде обучен у униформу тј. у слу-

жбено одело и да буде обувен у адекватну обућу. Униформу, 
односно службено одело чине – горњи део униформе који 
има утиснуту или одштампану ознаку пословног имена 
превозника (летњи горњи део – мајица са крагном или ко-
шуља, зимски горњи део – сако или јакна и кошуља), доњи 
део униформе (панталоне дугих ногавица). Адекватна обу-
ћа не подразумева: папуче, сандале и слично;

– улазак путника на врата опредељена за улаз на линија-
ма које одреди надлежна организациона јединица; 

– начин уласка и изласка путника из возила и редослед 
отварања врата од стране возача у складу са налогом надле-
жне организационе јединице;

– заустављање возила, отварање и затварање врата од 
стране возача на свим стајалиштима, према регистрованом 
реду вожње;

– продају карата код возача;
– праћење валидације возних исправа путника који ула-

зе на предња врата од стране возача”.

Члан 7.
У члану 33. став 1. алинеја осма мења се и гласи:
„– да за време рада носи униформу и адекватну обућу, у 

складу са чланом 32а. став 1. алинеја седма,”
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Члан 8.
У члану 54., после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се за 

прекршај превозник и друго правно лице ако поступа у су-
протности са одредбама члана 32а. 

У истом члану у ставу 2., после речи: „прекршај из”, 
речи: „става 1.” мењају се и гласе: „ст. 1 и 2.”

У истом члану досадашњи став 2, постаје став 3.
Члан 9.

У члану 55. став 1., износ: „6.000,00”, замењује се изно-
сом: „10.000,00”.

Члан 10.
У члану 56. став 2. алинеја прва, брише се.
У истом члану и ставу, алинеја трећа, после речи: „из 

члана 1. став 3”, додају се речи: „и 4 и члана 3. став 2”.

Члан 11.
У целокупном тексту Одлуке, речи: „Организациона је-

диница Градске управе града Београда надлежна за послове 
саобраћаја”, замењује се речима: „Организациона јединица 
Градске управе града Београда надлежна за послове јавног 
превоза”, у одређеном броју и падежу.

У целокупном тексту Одлуке, речи: „инспектор за друм-
ски саобраћај”, замењује се речима: „инспектор за јавни ли-
нијски превоз путника”, у одређеном броју и падежу.

У целокупном тексту Одлуке, речи: „Комунална поли-
ција”, замењују се речима: „Комунални милиција”, у одређе-
ном броју и падежу. 

У целокупном тексту Одлуке, речи: „комунални поли-
цaјац”, замењују се речима: „комунални милиционер”, у 
одређеном броју и падежу. 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 34-285/20-С, 30. јула 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 40. Закона о оглашавању 
(„Службени гласник РС”, бр. 6/16 и 52/19), 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) и 
члана 31. тачка 7. 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВА-

ЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.

У Одлуци о оглашавању на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17, 
96/17, 109/18, 26/19, 62/19 и 17/20), после члана 55. додаје се 
нови члан који гласи:

„Члан 55а
Лице које на отвореној површини из члана 4. ове одлуке 

постави средство за оглашавање или га користи без дозволе 

односно акта из ст. 2. и 3. члана 2. ове одлуке плаћа накнаду 
у складу са посебном одлуком Скупштине града Београда, 
од пријема одговарајућег акта надлежне комуналне инспек-
ције до уклањања средства за оглашавање.

Уколико се не може утврдити лице из става 1. овог чла-
на, накнаду у складу са посебном одлуком Скупштине града 
Београда плаћа лице које се оглашава на средству за огла-
шавање које је постављено или се користи без дозволе од-
носно акта из члана 2. ст. 2. и 3. ове одлуке, ако не поседује 
огласну декларацију. 

Члан 2.
У члану 56. у ставу 1. после тачке 5) додаје се нова тачка 

која гласи:
„6) оглашавати се на средству за оглашавање које је по-

стављено или се користи без дозволе односно акта из ст. 2. 
и 3. члана 2. ове одлуке”.

Члан 3.
У члану 57. став 3 речи: „јавним и другим површинама,” 

замењују се речима: ''отвореним површинама”.

Члан 4.
У члану 59. у ставу 1. после алинеје треће додаје се нова 

алинеја која гласи:
„– ако поступи супротно забрани из члана 56. став 1. 

тачка 6. ове одлуке”.

Члан 5.
У члану 60. у ставу 1. алинеје друга мења се и гласи:
„– ако поступи супротно забранама из члана 56. став 1. 

тач. 1.–5. ове одлуке”. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда".

Скупштина Града Београда
Број 35-287/20-С, 30. јулa 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 4. став 4. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београ-
да („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 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛ-

НОМ РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града 

Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 , 
75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 60/19 и 17/20), у чла-
ну 23. став 1. тачка 2. после алинеје треће, додаје се нова 
алинеја која гласи:

„– улици у којој се крећу возила јавног превоза путника”.
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Члан 2.
У чл. 60, 62а, 63. и 66. речи: „комунална полиција” и „ко-

мунални полицајац” у одређеном броју и падежу, замењују 
се речима „комунална милиција” и „комунални милицио-
нар” у одговарајућем броју и падежу.

Члан 3. 
У члану 63. став 2. алинеја прва, речи: „изриче и напла-

ћује новчану казну на лицу места” замењују се речима: „из-
даје прекршајни налог”.

Члан 4.
У члану 64б. после става 6. додаје се нови став који гласи:
„Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за 

прекршај физичко лице ако:
1. поступа супротно забрани из члана 23. став 1. тачка 2. 

алинеја четврта ове одлуке;
2. не поступи у складу са чланом 23. став 2. у односу на 

тачку 1. овог става.”

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 352-288/20-С, 30. јула 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одражној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 79. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/19), члана 2. Зако-
на о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/13, 
142/2014, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 
и 72/19), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19) и члана 31. 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 Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И 
РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВ-

КЕ И КОНТРОЛУ НАБАВКИ

Члан 1.
У Одлуци о оснивању и раду Службе за централизоване 

јавне набавке и контролу набавки („Службени лист Града 
Београда”, бр. 75/14, 96/16 и 126/16), у члану 18. став 1. али-
неја прва мења се и гласи:

„– спровођење поступака централизованих јавних на-
бавки ради закључивања оквирног споразума или додељи-
вања уговора за потребе организационих јединица Градске 
управе града Београда, посебних служби образованих у гра-
ду Београду, установа, јавних комуналних предузећа, оста-
лих предузећа и организација чији је оснивач град Београд, 
за набавне категорије које су актом који доноси градоначел-
ник утврђене за централизовано спровођење;” .

У истом члану после става 1. додаје се нови став 2, који 
гласи:

„Служба може обављати и помоћне послове јавних на-
бавки, у складу са законом.”.

Члан 2.
Члан 19. мења се и гласи:
„Служба обавља следеће послове који се односе на ре-

довну контролу планирања, спровођења поступака и из-
вршења јавних набавки организационих јединица Градске 
управе града Београда, Градског правобранилаштва града 
Београда, Oмбудсмана за град Београд, Канцеларије за мла-
де и посебних служби образованих у граду Београду, и то: 

– контролу целисходности планирања конкретне јавне 
набавке са становишта потреба и делатности наручиоца,

– контролу начина испитивања тржишта,
– контролу критеријума за сачињавање техничке специ-

фикације,
– контролу оправданости критеријума за доделу уговора,
– контролу спровођења поступка јавне набавке давањем 

мишљења на: елементе одлуке о спровођењу поступка јавне 
набавке, елементе конкурсне документације и извештај ко-
мисије о поступку јавне набавке;

– контролу извршења уговора.
Служба обавља послове праћења реализације поједи-

начних уговора које наручиоци из става 1. овог члана, уста-
нове, јавна комунална предузећа, остала предузећа и орга-
низације чији је оснивач Град Београд, закључују на основу 
оквирних споразума.”.

Члан 3.
Члан 20. став 1. мења се и гласи:
„Служба обавља послове који се односе на ванредну 

контролу планирања, спровођења поступака и извршења 
јавних набавки организационих јединица Градске управе 
града Београда, Градског правобранилаштва града Београ-
да, Oмбудсмана за град Београд, Канцеларије за младе и 
посебних служби образованих у граду Београду, установа, 
јавних комуналних предузећа, осталих предузећа и орга-
низација чији је оснивач град Београд, као и општина, а по 
налогу градоначелника, Градског већа, начелника Градске 
управе града Београда и директора Службе.”. 

Члан 4.
У члану 21. речи: „плана набавки Службе” замењују се 

речима: „плана јавних набавки Службе”.
У истом члану речи: „праћење извршења уговора који 

се реализују из средстава са раздела Службе” замењују се 
речима „контрола извршења уговора који се реализују из 
средстава са раздела Службе”. 

Члан 5.
Члан 22. став 1. мења се и гласи:
„Послови спровођења централизованих јавних набавки 

и помоћних послова јавних набавки, обављају се у складу 
са овом одлуком, законом и подзаконским актима из обла-
сти јавних набавки, као и актима из ове области које доноси 
градоначелник.”.

Члан 6.
Члан 23. став 1. мења се и гласи: 
„Наручиоци за чије потребе Служба спроводи центра-

лизоване јавне набавке, у обавези су да Служби достављају 
предлоге потреба за предметима набавке и план јавних на-
бавки за текућу годину, односно извод из плана јавних на-
бавки, ради спровођења централизованих јавних набавки.”.

Члан 7.
Члан 24. мења се и гласи:
„Наручиоци, на које се односе послови редовне контро-

ле, у обавези су да Служби, ради обављања тих послова, до-
стављају:

– предлоге потреба,
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– предлог плана јавних набавки и списка набавки,
– предлоге одлука о спровођењу поступка јавне набавке,
– предлоге конкурсних документација,
– извештаје комисија о поступку јавне набавке и
– закључене уговоре.
О спроведеној редовној контроли за сваког наручиоца, 

Служба сачињава годишњи извештај, који доставља нару-
чиоцу на којег се извештај односи, Градском већу града Бео-
града и градоначелнику.”.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-324/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу чл. 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУ-
ТОПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ 
– ЗА БЛОКОВЕ 42 И 48 У ОКВИРУ БЛОКА 53, ГРАДСКА 

ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана детаљне 

регулације за подручје привредне зоне „Аутопут” у Новом 
Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 42 и 48 у оквиру 
блока 53, Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: 
Измена и допуна плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирна граница измена и допуна плана детаљне регу-

лације, обухвата површину јужно од ауто-пута, која је Пла-
ном детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-
пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист 
Града Београда” број 61/09), означена као блокови 42 и 48, а 
налази се у оквиру новобеоградског блока 53, са везама сао-
браћајница и инфраструктуре до постојеће, односно плани-
ране мреже, површине око 72 ha.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљ-

не регулације за подручје привредне зоне „Аутопут” у Но-
вом Београду, Земуну и Сурчину, за блокове 42 и 48 у оквиру 
блока 53, Градска општина Нови Београд представљају План 
генералне регулације грађевинског подручја седишта једини-
це локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и 
План генералне регулације система зелених површина Бео-
града („Службени лист Града Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Измена и допуна плана детаљ-
не регулације, планиране су површине за остале намене – 
привредне зоне П2 (привредно комерцијане делатности) и 
површине за јавне намене – комуналне површине (градске 
пијаце), површине за инфраструктурне објекте и комплексе 
и мрежа саобраћајница.

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), на предметној локацији планирани су блокови, 
нема постојећих ни планираних јавних зелених површина.

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је проширење комуналних површина за изградњу Велетр-
жнице, подизање нивоа урбанитета ове комуналне целине, 
опремање инфраструктуром и дефинисање зона изградње, 
просторна и функционална интеграција подручја у урбано 
ткиво и унапређивање животне средине.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Нови Београд, у делу који 
је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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, 37/19 
и 09/20) садржајем Измена и допуна плана детаљне регула-
ције ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лa простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се Друштву за урбанизам, архитектуру и инжење-
ринг – „УРБАНИСТИЧКИ ЦЕНТАР”, ул. Топличин венац 
11/II, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана детаљ-
не регулације изради у року од 12 (дванаест) месеци од до-
ношења Одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће „Велетржница – Београд” д.о.о., Ауто-
пут бб, Београд. 
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Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине града 
Београда.

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Нови Београд.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације не приступа се изради стратешке процене утицаја 
планираних намена на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14 -13/2020 од 1. јула 2020. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације из-

радиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигитал-
ном облику који ће се по овери чувати код Скупштине града 
Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак ори-
гинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Ди-
рекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две 
копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког 
предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана 
и Градску општину Нови Београд (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 350-262/20-С, 30. јула 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ КЦС „ЧУКАРИЦА – НОВА” СА ПОТИСНИМ 
ВОДОМ ДО ПРЕЛИВНЕ ГРАЂЕВИНЕ КОД „ГОСПО-
ДАРСКЕ МЕХАНЕ”, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА 

И САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-
градњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним водом до пре-

ливне грађевине код „Господарске механе”, градске општи-
не Чукарица и Савски венац (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен 

је део територије Градских општина Чукарица и Савски ве-
нац, простор у петљи моста преко Аде поред улица Радничка, 
односно Булевар војводе Мишића, где је изграђена КЦС „Чу-
карица”, са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 0,53 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница и План генералне регулације 
система зелених површина Београда („Службени лист Гра-
да Београда”, број 110/19), према коме су у оквиру обухвата 
предметног планиране зелене површине у регулацији сао-
браћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана је да се границом обухвати простор 

потребан за изградњу КЦС „Чукарица-нова” са потисним 
водом до преливне грађевине код „Господарске механе”, ко-
јом би се прихватиле све употребљене воде гравитирајућег 
слива и транспортовале даље системом градске канализа-
ције до ППОВ „Велико село”.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација) и 
инжењерско геолошки елаборат у аналогном и дигиталном 
облику, за катастарске општине Чукарица и Савски венац, у 
делу који је обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. 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, 37/19 и 9/20) 
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;
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– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
18 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Бееоград, 
Кнеза Милоша бр. 27.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима градских општина Чукарица и Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Чукарица и Савски венац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-16/20 од 
2. јула 2020. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и градских општина Чукарица и 
Савски венац (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-263/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ЦЕВОВОДА ЧИСТЕ ВОДЕ Ø1200 ДУЖ УЛИЦА 
НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА, ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ 
И ПЕЂЕ МИЛОСАВЉЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА 

НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица Николе До-
бровића, Партизанске авијације и Пеђе Милосављевића, 
Градска општина Нови Београд (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Нови Београд, део 
улица Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе 
Милосављевића, од границе Измене и допуне плана детаљне 
регулације за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – де-
оница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 39/11) до локације ППВ 
„Бежанија”, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 3,8 ha.

Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница и за изградњу цевовода чи-
сте воде Ø 1200 планирана је даља планска разрада израдом 
плана детаљне регулације и План генералне регулације си-
стема зелених површина Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 110/19), према коме су у оквиру обухвата 
предметног плана планиране трасе дрвореда и зелене повр-
шине у регулацији саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је да се границом 

обухвати простор потребан за изградњу цевовода чисте воде 
Ø1200 којим се повезује лева и десна обале Саве, постројења 
за припрему воде ППВ „Бежанија” и ППВ „Макиш”. 

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација) и 
инжењерско геолошки елаборат у аналогном и дигиталном 
облику, за катастарску општину Нови Београд, у делу који 
је обухваћен границом плана.
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Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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, 37/19, 
9/20) садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-
нистички завод Београда, Београд, Булевар деспота Стефа-
на бр. 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Београд, Кне-
за Милоша бр. 27.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативном 
гласилу Градске општине Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Нови Београд.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (”Службени гласник Републи-
ке Србије” бр. 135/04 и 88/10), Решење о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину донео је за-
меник начелника Градске управе – секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-
15/20 од 2. јула 2020. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-

ства, саобраћаја и инфраструктуре и 6 (шест) примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и Градске општине Нови Београд 
(по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 350-264/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу чл. 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ВРАЧАРСКОГ 
ПЛАТОА ИЗМЕЂУ УЛИЦА КАТАНИЋЕВЕ, МАКЕНЗИ-
ЈЕВЕ, ЧУБУРСКЕ, УНУТРАШЊЕ ГРАНИЦЕ ПАРЦЕЛА 
ДУЖ ПАРНЕ СТРАНЕ ШУМАТОВАЧКЕ, БРАНИЧЕВ-
СКЕ, РАНКЕОВЕ, НЕБОЈШИНЕ, СКЕРЛИЋЕВЕ И БОРЕ 
СТАНКОВИЋА, ОПШТИНА ВРАЧАР, ЗА ДЕО БЛОКА 
137, ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРАНИЧЕВСКЕ, СТОЈАНА ПРО-

ТИЋА, ПОДГОРИЧКЕ И ДУБЉАНСКЕ
Члан 1.

Приступа се допуни Одлуке о изради измена и допуна 
Плана детаљне регулације дела Врачарског платоа између 
улица: Катанићеве, Макензијеве, Чубурске, унутрашње гра-
нице парцела дуж парне стране Шуматовачке, Браничевске, 
Ранкеове, Небојшине, Скерлићеве и Боре Станковића, Оп-
штина Врачар, за део блока 137, између улица: Браничевске, 
Стојана Протића, Подгоричке и Дубљанске („Службени 
лист Града Београда”, број 65/20), (у даљем тексту: Измене и 
допуне плана детаљне регулације).

Члан 2.
После члана 5, додаје се члан 5а, који гласи:
„У складу са чланом 51б. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) примени-
ће се скраћени поступак израде Измена и допуна плана де-
таљне регулације.”

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

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

Број 350-265/20-С, 30. јула 2020. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. 
јула 2020. године, на основу члана 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, 
37/19 и 9/20) и члана 31. Статута града Београда („Службе-
ни 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

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРО-
ШИРЕЊЕ СТАМБЕНЕ ЗОНЕ У СЕВЕРОИСТОЧНОЈ 
ЗОНИ НАСЕЉА ЗУЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДО-

ВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за про-

ширење стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, 
Градска општина Вождовац (у даљем тексту: Плана детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирна граница плана обухвата део територије Град-

ске општине Вождовац, део правца северно од улице Нова 
13, која повезује насеље Зуце са комерцијалним садржајима 
уз ауто-пут,површине око 4,6 hа, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације за 

проширење стамбене зоне у североисточној зони насеља 
Зуце, Градска општина Вождовац представљају План гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX) („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17) и 
План генералне регулације система зелених површина Бео-
града („Службени лист Града Београда” бр. 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Плана детаљне регулације пла-
ниране су површине остале намене – остале зелене по-
вршине, којима су компатибилне намене површине за 
становање,мешовити градски центри, површине за комер-
цијалне садржаје, површине за привредне зоне и површине 
за привредне паркове.

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда („Службени лист Града Београда”, број 
110/19), на предметној локацији планирани су блокови.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба за де-

таљном разрадом локације у циљу планирања становања 
као компатибилне намене осталим зеленим површинама, 
као и проширење стамбене зоне насеља Зуце, дефинисање 
зона изградње и планирање инфраструктурне опремљено-
сти, просторна и функционална интеграција подручја у ур-
бано ткиво и унапређивање животне средине.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за градску 
општину Вождовац, КО Зуце.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изград-

њи („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, 37/19 
и 09/20) садржајем Измена и допуна плана детаљне регула-
ције ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);

– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се се Дру-

штву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урба-
нистички центар” д.о.о., Београд, ул.Топличин венац 11/II, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
доношења Одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Александар Кобиљски, Рузвелтова 46, Београд. 

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Вождовац.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Вождовац.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја Плана детаљне регулације за проширење 
стамбене зоне у североисточној зони насеља Зуце, Градска 
општина Вождовац на животну средину донео је заменик 
начелника градске управе-секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-14/2020 
од 8. јула 2020. године.
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Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се 

по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове 
(два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републичког 
геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градску општину 
Вождовац (по једна копија).

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-266/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. јула 2020. године, на основу члана 26. став 1. тачка 3) Закона о 
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТA ЈAВНО – ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ ЕК-
СПЛОАТАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА ЗА НАПЛАТУ КАРАТА И УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛИМА У ЈАВНОМ ЛИ-

НИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У БЕОГРАДУ

1. Усваја се предлог Пројекта јaвно-приватног партнерства у обављању делатности експлоатације и одржавања система 
за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду, на који је дато мишљење Коми-
сије за јавно-приватно партнерство Владе РС број 24/2020 од 28. јула 2020. године да се предметни пројекат може реализо-
вати у форми јавно-приватног партнерства.

2. Задужује се Секретаријат за јавни превоз да се стара о реализацији ове одлуке. 
3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-325/20-С, 30. јула 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закуп-
нина за пословни простор на коме је носилац пра-
ва јавне својине град Београд, односно на коме град 
Београд има посебна својинска овлашћења  – – – –  1

Одлука о умањењу закупнине закупцима који 
обављају угоститељску, односно кинематографску 
делатност у пословном простору на коме је носилац 
права јавне својине град Београд, односно на коме 
град Београд има посебна својинска овлашћења, за 
период јул – август 2020. године– – – – – – – – – – –  2

Одлука о праву на накнаду трошкова боравка 
деце у предшколској установи чији је оснивач друго 
правно или физичко лице на територији града Бео-
града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о допунама Одлуке о постављању баште 
угоститељског објекта на територији града Београда –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном 
линијском превозу путника на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о огла-
шавању на територији града Београда  – – – – – – –  7

Одлука о изменама и допунама Одлуке о кому-
налном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изменама и допуни Одлуке о оснивању 
и раду Службе за централизоване јавне набавке и 
контролу набавки– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Страна
Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне 

регулације за подручје привредне зоне „Ауто – пут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину за блокове 42 и 48 
у оквиру блока 53, градска општина Нови Београд – –  9

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу КЦС „Чукарица – нова” са потисним во-
дом до преливне грађевине код „Господарске меха-
не”, градске општине Чукарица и Савски венац  – –  10

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу цевовода чисте воде Ø1200 дуж улица 
Николе Добровића, Партизанске авијације и Пеђе 
Милосављевића, градска општина Нови Београд  –  11

Одлука о допуни Одлуке о изради измена и до-
пуна Плана детаљне регуладела Врачарског платоа 
између улица Катанићеве, Макензијеве, Чубур-
ске, унутрашње границе парцела дуж парне стране 
Шуматовачке, Браничевске, Ранкеове, Небојшине, 
Скерлићеве и Боре Станковића, општина Врачар, 
за део блока 137 између улица Браничевске, Стојана 
Протића, Подгоричке и Дубљанске  – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
проширење стамбене зоне у североисточној зони 
насеља Зуце, градска општина Вождовац– – – – – –  13

Одлука о усвајању Предлога пројекта јавно-при-
ватног партнерства у обављању делатности експло-
атације и одржавања система за наплату карата и 
управљање возилима у јавном линијском превозу 
путника у Београду– – – – – – – – – – – – – – – – – –  14
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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
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