
Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3) и члана 43. 
став 1. 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, 72/19 и 149/20), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 20. тач. 
13. 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), члана 7. став 1. и члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 91/16 
– усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон и 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи и 95/18 – др. 
закон, 86/19 – усклађени дин. износи и 126/20 – усклађени дин. износи), 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), члана 12. став 1. Уредбе о условима при-
бављања 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 пону-
да („Службени гласник РС”, бр. 16/18) и 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 И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИ-
ЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИН-

СКА 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, 
114/19 и 89/20) 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, пројекто-
вања 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. Затворени објекти у оквиру спортског комплекса 626,00 513,00 409,00 308,00 231,00
8. Отворени објекти у оквиру спортског комплекса 100,00 85,00 70,00 55,00 40,00
9. Пословни простор за закупце који обављају делатност спортских клубова од значаја за Град Београд 86,00 67,00 51,00 40,00 31,00

10. Магацини 1.001,00 814,00 447,00 334,00 251,00
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ЗОНЕ
екстра 

(дин/m² 
месечно)

прва 
(дин/m² 
месечно)

друга 
(дин/m² 
месечно)

трећа 
(дин/m² 
месечно)

четврта 
(дин/m² 
месечно)

11. Aтељеа 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
12. Витрине 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00
13. Производне хале 975,00 651,00 447,00 334,00 251,00
14. Гараже 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00
15. Лагуми 323,00 282,00 253,00 203,00 152,00

”

Члан 2.
У члану 6. после става 7. додајe се нови став који гласи:
„Закупнине за закупце који обављају делатност спорт-

ских клубова од значаја за Град Београд, из члана 2. одлуке 
примењују се уколико постоји позитивно мишљење Град-
ског већа Града Београда, на предлог ресорне организацио-
не јединице Градске управе Града Београда.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 43-15/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. 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) и члана 31. тачке 7. Статута 
Града Београда (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, бр. 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, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 
45/20, 48/20, 49/20, 59/20, 60/20, 66/20, 67/20, 72/20, 73/20, 
75/20, 76/20, 84/20, 98/20, 100/20, 106/20, 107/20, 108/20 и 
116/20) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 84/20), донела је

ОДЛУКУ
О НЕФАКТУРИСАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗАКУПЦИМА 
КОЈИ ОБАВЉАЈУ УГОСТИТЕЉСКУ ДЕЛАТНОСТ У 
НОЋНОМ ПЕРИОДУ, У ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ НА 
КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАД 
БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА 
ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛАШЋЕЊА, У ПЕРИОДУ 

ОД 1. АПРИЛА 2021. ДО 31. МАРТА 2022. ГОДИНЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређује се фактурисање закупнине за-
купцима који обављају угоститељску делатност у ноћном 
периоду, у пословном простору на коме је носилац права 
јавне својине Град Београд, односно на коме Град Београд 
има посебна својинска овлашћења, у периоду од 1. априла 
2021. до 31. марта 2022. године.

Члан 2.
Закупцима који обављају угоститељску делатност у ноћ-

ном периоду, као ноћни клубови и барови, и којима је услед 

мера Владе Републике Србије у потпуности онемогућено 
обављање делатности, у пословном простору на коме је но-
силац права јавне својине Град Београд, односно на коме 
Град Београд има посебна својинска овлашћења, неће се 
фактурисати закупнина у периоду од 1. априла 2021. до 31. 
марта 2022. године.

Члан 3.
О реализацији ове oдлуке 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 у року од осам дана од дана 

објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 43-16/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу члана 133. Закона о измена-
ма и допунама Закона о планирању и изградњи („Службе-
ни гласник РС”, број 132/14) и чл. 25. и 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 Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
O РЕПРОГРАМУ И УСЛОВИМА ОТПИСА ДЕЛА ДО-
СПЕЛОГ ДУГА ПО ОСНОВУ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВА-

ЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови за отпис, начин и по-

ступак измирења доспелог дуга, преуговарање и начин пла-
ћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта, и то:

– по основу закључених уговора за плаћање накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта, односно услови и 
обим отписа камате и дела главног дуга по основу накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта, доспелог за плаћање 
до дана ступања на снагу ове одлуке, а за које није донета 
правноснажна судска одлука,

– по основу закључених уговора за плаћање накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, по којима су донете 
правноснажне пресуде, односно услови и обим отписа дуга 
утврђеног правноснажном судском пресудом,

– као и услови и обим отписа доспелог и недоспелог дуга 
по основу закључених судских поравнања.

Одредбе овог члана примењују се и на оне случајеве где 
нема закључених уговора а воде се судски поступци или су 
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исти окончани доношењем судских пресуда или потписива-
њем поравнања a све по основу накнаде за уређивање гра-
ђевинског земљишта (дуг по основу издатих решења).

Члан 2.
Изрази који се користе у овој одлуци имају следеће зна-

чење:
1. дужник је физичко, односно правно лице које на дан 

ступања на снагу ове одлуке има доспео, а неплаћен дуг по 
основу закљученог уговора за плаћање накнаде за уређива-
ње грађевинског земљишта, по основу донете правносна-
жне судске пресуде и доспео и недоспео дуг по основу суд-
ског поравнања;

2. накнада за уређивање грађевинског земљишта је 
изворни локални јавни приход утврђен Законом о финан-
сирању локалне самоуправе;

3. главни дуг – је, дуг по основу накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, дуг доспео за плаћање до дана сту-
пања на снагу ове одлуке, обрачунат у складу са одредбама 
закљученог уговора о плаћању накнаде за уређивање гра-
ђевинског земљишта, без обрачунате камате; дуг утврђен 
правноснажном судском пресудом као и дуг утврђен за-
кљученим судским поравнањем;

4. камата је износ обрачунате, а неплаћене камате на 
главни дуг;

5. текуће обавезе су обавезе на име накнаде за уређива-
ње грађевинског земљишта по основу закљученог уговора 
о плаћању накнаде за уређивање грађевинског земљишта, 
које нису доспеле на наплату до дана ступања на снагу ове 
одлуке, а које периодично доспевају за плаћање у складу са 
уговореном динамиком плаћања.

Члан 3.
Главни дуг по основу закључених уговора за плаћање 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта који је до-
спео, а није измирен до дана ступања на снагу ове одлуке, 
дужник може измирити на начин и у поступку прописаном 
овом одлуком.

Дужник може измирити главни дуг:
1. дуг настао по основу закључених уговора за плаћање 

накнаде за уређивање грађевинског земљишта, доспео за 
плаћање до дана ступања на снагу ове одлуке, а за које није 
донета судска одлука, једнократном уплатом у висини од 
50% главног дуга, у року од 15 дана од дана обрачуна, чиме 
стиче право на отпис камате и 50% главног дуга;

2. дуг настао по основу закључених уговора за плаћање 
накнаде за уређивање грађевинског земљишта по којима су 
донете пресуде, као и доспео и недоспео дуг по основу за-
кључених судских поравнања, једнократном уплатом у ви-
сини од 50% главног дуга са припадајућом каматом до дана 
обрачуна, чиме стиче право на отпис преосталих 50% утвр-
ђеног главног дуга и камате. 

Члан 4.
Сагласно одредбама члана 1. став 1. алинеја 1. ове одлу-

ке, Дужник и Дирекција за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда ЈП (у даљем тексту: Дирекција), закључиће 
уговор о измирењу дуга по основу накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта на основу захтева Дужника, којим 
ће се ближе уредити рок измирења главног дуга и међусоб-
на права и обавезе.

Сагласно одредбама члана 1. став 1. алинеја 2. и 3. ове 
одлуке на основу захтева дужника Дирекција ће сачинити 
обрачун у складу са овом oдлуком који ће представљати 

основ за плаћање и књижење у пословним књигама дужни-
ка и Дирекције. Сагласност на обрачун даје и дужник.

Дужник против кога је покренут судски поступак, а 
исти није правноснажно окончан, дужан је да измири и 
трошкове судског поступка.

Дужник који има правноснажну судску пресуду или 
потписано судско поравнање дужан је да измири судске 
трошкове и трошкове извршења у пуном износу.

Члан 5.
Дужник који, у складу са овом одлуком, измири главни 

дуг по основу закљученог уговора или по основу обрачуна 
на који је дао сагласност, из члана 4. ове одлуке, дужан је да 
редовно плаћа и уговорене текуће обавезе.

Према дужнику који не измирује текуће обавезе у скла-
ду са одредбама закљученог уговора о плаћању накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта, спровешће се поступак 
наплате у складу са важећим прописима, односно одредба-
ма потписаног уговора.

Члан 6.
Дужник губи право на отпис камате и дела главног дуга, 

по одредбама ове oдлуке уколико не измири главни дуг на 
начин и у роковима утврђеним уговором из члана 4. став 
1. ове одлуке и дужан је да плати пун износ главног дуга са 
припадајућом каматом. 

Дужник губи право на отпис 50% главног дуга и камате 
утврђене правноснажном судском пресудом по основу са-
чињеног обрачуна у складу са члана 4. став 2. ове одлуке, 
уколико не измири главни дуг у роковима и на начин утвр-
ђен овом одлуком, те се даље примењују одредбе правно-
снажне судске пресуде односно судског поравнања.

Члан 7.
Измирењем обавезе по сачињеном уговору, односно об-

рачуну дужник је измирио доспеле обавезе на име накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта, а Дирекција се оба-
везује да предузме даље активности и обавести надлежне 
органе о истом.

Члан 8.
Право на отпис дуга по овој одлуци имају сви дужни-

ци који не воде судске спорове против Дирекције, односно 
који повуку или се одрекну својих тужбених захтева и о 
томе пруже доказ.

Члан 9.
Право на репрограм у складу са одредбама ове одлуке 

могу да остваре дужници који захтев за репрограм поднесу 
најкасније до 1. новембра 2021. године. 

Члан 10.
Ова одлука примењује се до 1. децембра 2021. године.

Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 463-42/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 47/18), 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. 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 И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА 
ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд („Службени лист Града Београда”, 

бр. 15/07, 78/14, 86/16, 96/16, 4/17 и 10/19), после члана 8. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 8а
Манифестација може имати селектора.
Селектора именује Скупштина Града Београда из реда афирмисаних личности из области културе, на период од две 

године. 
Селектор припрема и предлаже одбору манифестације део програма манифестације и врши друге послове везане за 

утврђивање тог дела програма манифестације.
Селектор има право на надокнаду за рад. Висину надокнаде сваке године утврђује градоначелник Града Београда”.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 2.
Скупштина Града Београда именоваће селекторе, у складу са одредбама ове одлуке, најкасније до 15. априла 2021. године.

Члан 3.
Скупштина Града Београда донеће правила манифестација, усклађена са овом одлуком, у року од 60 дана од дана ступа-

ња на снагу ове одлуке.
До доношења нових правила манифестација, остају на снази правила донета до ступања на снагу ове одлуке.

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

Скупштина Града Београда
Број 6-12/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу члана 146.Закона о планира-
њу и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 86/18, 31/19 и 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. за-
кон и 37/19), као и члана 31. тачке 7 Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГО-
СТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о постављању баште угоститељског објекта 

на територији Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 11/14, 25/14 – исправка, 34/14, 2/15, 29/15, 63/16, 

118/18, 10/19, 26/19, 17/20, 50/20, 89/20 и 152/20) , у члану 15. 
став 4. речи: „31. децембра 2020. године” замењују се речи-
ма: „31. децембра 2021. године”.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 2.
Захтеви за издавање одобрења за постављање баште 

угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до 
дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредба-
ма ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-14/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.



12. март 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 9 – 5

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу члана 47. став 3. и члана 56. 
Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС”, 
број 49/19) и члана 25. став 1. тачка 10. и члана 31. став 1. 
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, 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

ОДЛУКА 1

О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ МИЛИ-
ЦИОНАРА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се изглед униформе и ознака 

на униформи комуналних милиционара, делови униформе, 
време и начин ношења униформе и начин задужења, замене 
и раздужења униформе.

Члан 2.
Униформа и ознаке на униформи комуналног милицио-

нара, у смислу ове одлуке, јесу службено обележје комунал-
ног милиционара и у јавној својини су Града Београда.

Комунални милиционар је дужан да послове комунал-
не милиције обавља у униформи са ознакама прописаним 
овом одлуком.

Изузетно од става 2. овог члана, комунални милиционар 
може по писаном налогу начелника комуналне милиције 
да обавља послове комуналне милиције и без униформе са 
ознакама.

Одредба става 2. овог члана односи се и на руководиоце 
у комуналној милицији када непосредно обављају послове 
комуналне милиције.

Униформа комуналног милиционара је униформа која 
се састоји од основних и додатних делова (у даљем тексту: 
униформа).

Униформа је светлоплаве и тамноплаве боје са црвеним 
детаљима.

II. ОСНОВНИ ДЕЛОВИ УНИФОРМЕ

Члан 3.
Основни делови униформе су:
1) качкет;
2) поткапа;
3) зимска капа;
4) јакна зимска;
5) дуксерица полар;
6) јакна летња;
7) џемпер;
8) кошуља са дугим рукавима;
9) кошуља са кратким рукавима;
10) мајица са кратким рукавима и крагном поло мајица 

(у даљем тексту: поло мајица);
11) рукавице дебље и тање;
12) торбица;
13) каиш;
14) опасач;
15) панталоне зимске;
16) панталоне летње;

______________
1 Министарство државне управе и локалне самоуправе 17. децембра 2020. године 

дало је сагласност број 021-01-00522/2020-24 на Нацрт ове одлуке.

17) кратке панталоне;
18) чарапе;
19) зимска обућа;
20) летња обућа;
21) заштитни прслук.

Члан 4.
Основни делови униформе су следећег изгледа:
1) качкет је тамноплаве боје, класичног облика, израђен 

од тканине мешовитог сировинског састава. На предњем 
чеоном делу је машински извезена ознака са грбом Гра-
да Београда (у даљем тексту: грб града), а на левој и десној 
страни ознака Kомуналне милиције. На бочним странама 
налепљена је зебраста флуоресцентна трака, а на задњем 
делу постављен је подешивач обима качкета;

2) поткапа је тамнoплаве боје, израђена од тканине ме-
шовитог сировинског састава;

3) зимска капа је тамноплаве боје, израђена од водоне-
пропусне тканине. Унутрашњи део обложен је тканином 
мешовитог сировинског састава са продужецима за при-
кривање ушију и вратног дела. На предњем чеоном делу 
пришивена је ознака са грбом града. На бочним странама 
налепљена је зебраста флуоресцентна трака, а на задњем 
делу постављен је подешивач обима зимске капе; 

4) jакна зимска израђена је од светлоплаве тканине ме-
шовитог сировинског састава са уметцима тамноплаве боје 
на бочним странама модела, испод руке, целом дужином 
рукава као и на раменим деловима и крагни у коју је сме-
штена капуљача. Рамени тамноплави део где су поставље-
не еполете одвојен је од предњег и леђног дела јакне црве-
ном траком. Јакна се закопчава патент затварачем, а на оба 
предња дела постављена су два вертикална грудна џепа ис-
под којих су на доњим деловима предњица постављена и 
два укошена предња џепа. Сви џепови затварају се патент 
затварачем, а џеп кесе су увучене и не виде се на споља-
шњем делу јакне. На левом предњем делу позиционирана 
чичак траком налази се ознака са грбом града у којој је у 
горњем делу натпис „Град Београд – Комунална милиција”, 
а у доњем делу индентификациони број. На десном пред-
њем делу позиционирана чичак траком налази се ознака 
предвиђена за презиме. Изнад ознака са обе стране поста-
вљене су траке предвиђене за качење микрофона средстава 
за везу и мале камере. На доњим бочним ивицама предњег 
дела са обе стране постављени су патент затварачи којима 
је омогућено бочно отварање јакне. На горњем леђном делу 
водоравно је исписан натпис „Комунална милиција Бео-
град”. Са леве и десне стране натписа наставља се зебраста 
флуоресцентна трака која се даље протеже на задње дело-
ве рукава. Истог облика и позиције зебраста флуоресцент-
на трака постављена је и на предњим деловима и предњим 
рукавима јакне. Испод струка на леђнoм делу постављен је 
задњи велики џеп, чији је отвор осигуран патент затвара-
чима са обе стране. На левом рукаву у пределу рамена по-
зиционирана је чичак траком ознака „Комунална милиција 
Београд”, а на левом је постављен рамени џеп који се такође 
затвара патент затварачем. Рукави су у пределу лакта оја-
чани додатном тканином, а на крајевима рукава рукавски 
отвор се регулише потезачем;

5) дуксерица полар израђена је од тканине полар светло-
плаве боје са уметцима тамноплаве боје на бочним страна-
ма модела, испод руке – целом дужином рукава, на раменом 
делу и крагни. Рамени део на коме су постављене еполете 
од предњег и леђног дела одвојен је црвеном траком. Испод 
црвене траке постављени су делови за качење микрофона 
средстава за везу и мале камере. Дуксерица полар закоп-
чава се патент затварачем, који се протеже до врха крагне. 
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На предњем делу са обе стране отворена су два велика коса 
џепа која се такође затварају са патент затварачем. Изнад 
левог косог џепа постављен је мањи хоризонтални грудни 
џеп. На левом предњем делу нашивена је и чичак подлога 
за ознаку грба града. Насупротно на десној предњој страни 
нашивена је чичак подлога за позицију ознаке за презиме. У 
дну модела са обе бочне стране постављени су одвојиви па-
тент затварачи који омогућавају бочно отварање дуксерице 
полар. На централном леђном делу нашивена је подлога од 
додатне тканине са хоризонталним натписом „Комунална 
милиција Београд”. Рукави дуксерице за предњи и леђни 
део повезани су патент затварачима тако да је отворена мо-
гућност њиховог одвајања од модела, а уједно образовање 
прслука са свим пратећим обележјима. На левом рукаву 
нашивена је чичак подлога за ознаку „Комунална милиција 
Београд”. У пределу лакта рукави су ојачани додатном тка-
нином, а ивице се завршавају манжетном са потезачем за 
регулисање обима отвора рукава;

6) јакна летња је кратка јакна израђена од тање тканине 
мешовитог сировинског састава постављена поставом на 
коју су нашивени унутрашњи џепови. Јакна је светлоплаве 
боје са уметцима тамноплаве на бочним странама модела, 
испод руке целом дужином рукава као и на раменим дело-
вима и на крагни, рамени тамноплави део на коме су еполе-
те одвојене од предњег и леђног дела јакне црвеном траком. 
На предњем делу јакна се закопчава патент затварачем који 
се протеже до врха крагне. Са леве и десне стране поста-
вљена су по два вертикална грудна џепa, испод њих поста-
вљени су доњи коси џепови. На левом предњем делу пози-
ционирана чичак траком налази се ознака са грбом града 
у којој је у горњем делу натпис „Град Београд – Комунална 
милиција”, а у доњем делу индентификациони број. На де-
сном предњем делу позиционирана чичак траком налази се 
ознака предвиђена за презиме. Изнад ознака са обе стра-
не постављене су траке предвиђене за качење микрофона 
средстава за везу и мале камере. На доњим бочним ивицама 
предњег дела са обе стране постављени су патент затвара-
чи којима је омогућено бочно отварање јакне. На горњем 
леђном делу водоравно је исписан натпис „Комунална ми-
лиција Београд”. Са леве и десне стране натписа наставља 
се зебраста флуоресцентна трака која се даље протеже на 
задње делове рукава. Истог облика и позиције зебраста 
флуоресцентна трака постављена је и на предњим делови-
ма и предњим рукавима јакне. Испод струка на леђном делу 
постављен је задњи велики џеп, чији је отвор осигуран па-
тент затварачима са обе стране. На левом рукаву у пределу 
рамена позиционирана је чичак траком ознака „Комунална 
милиција Београд”, а на левом је постављен рамени џеп који 
се такође затвара патент затварачем. Рукави су у пределу 
лакта ојачани додатном тканином, а на крајевима рукава 
рукавски отвор се регулише потезачем;

7) џемпер је израђен од плетенине мешовитог сировин-
ског састава, светлоплаве боје са уметцима тамноплаве боје 
на бочним странама џемпера испод руке – целом дужином 
рукава као и на раменим деловима и крагни. Рамени там-
ноплави део на коме се налазе еполете одвојен је од пред-
њег и леђног дела црвеном траком. Испод црвених трака 
на предњем делу са обе стране налазе се делови предвиђе-
ни за качење микрофона средстава за везу и мале камере. 
Високи оковратник спушта се у облику слова V на предњи 
део. По средини постављен је патент затварач који омогу-
ћава отварање вратног изреза. Испод дубоког оковратника 
на централном делу предњице постављен је хоризонтални 
џеп који се затвара патент затварачем и прекривен је са два 
паспула. Са леве стране џепа постављена је подлога за грб 
града, док је насупротно на десној страни постављена по-

длога предвиђена за ознаку презимена. На левом рукаву 
постављена је подлога за ознаку „Комунална милиција Бео-
град”. У пределу лакта на оба рукава нашивено је ојачање, а 
доња ивица рукава као и доња ивица џемпера завршена је 
ранфлом исте боје;

8) кошуља са дугим рукавом израђена је од тканине ме-
шовитог сировинског састава у светлоплавој боји са умет-
цима тамноплаве боје на бочним странама кошуље, ис-
под руке – целом дужином рукава, на раменом делу као и 
на крагни. Рамени тамноплави део на коме су постављене 
еполете одвојен је од предњег и леђног дела црвеном тра-
ком. Испод црвених трака на предњем делу са леве и десне 
стране нашивен је део за качење микрофона средстава за 
везу и мале камере. Кошуља се закопчава патент затвара-
чем који је прекривен преклопном лајсном, а протеже се 
до врха крагне. На горњем делу предњице нашивена су два 
укошена грудна џепа са патном. Уз џеп на левој страни по-
стављен је додатни џеп који се затвара патент затварачем. 
Изнад грудних џепова са леве стране постављена је подлога 
за позицију ознаке са грбом града, а насупротно на десној 
стрaни подлога за позицију ознаке са презименом. У преде-
лу струка нашивени су потезачи окренути ка леђном делу 
и ластиш гума који омогућавају потребну адаптацију обима 
струка. На леђном делу отворене су фалте које при отвара-
њу омогућују додатну комоцију у пределу леђа. На средини 
одштампан је хоризонтални натпис „Комунална милиција 
Београд”. На левом рукаву постављена је подлога за озна-
ку „Комунална милиција Београд”, а на десном је нашивен 
џеп са више преграда. У пределу лакта додатном тканином 
обезбеђено је ојачање. Рукави се завршавају манжетном и 
потезачем за регулисање рукавског отвора;

9) кошуља са кратким рукавима је од тканине мешови-
тог сировинског састава у светлоплавој боји са уметцима 
тамноплаве боје на бочним странама кошуље, испод руке 
– целом дужином рукава, на раменом делу као и на краг-
ни. Рамени тамноплави део на коме су постављене еполете 
одвојен је од предњег и леђног дела црвеном траком. Испод 
црвених трака на предњем делу са леве и десне стране на-
шивен је део за качење микрофона средстава за везу и мале 
камере. Кошуља се закопчава патент затварачем који је пре-
кривен преклопном лајсном, а протеже се до врха крагне. 
На горњем делу предњице нашивена су два укошена грудна 
џепа са патном. Уз џеп на левој страни постављен је додатни 
џеп који се затвара патент затварачем. Изнад грудних џепо-
ва са леве стране постављена је подлога за позицију ознаке 
са грбом града, а насупротно на десној стани подлога за по-
зицију ознаке са презименом. У пределу струка нашивени 
су потезачи окренути ка леђном делу и ластиш гума који 
омогућавају потребну адаптацију обима струка. На леђном 
делу отворене су фалте које при отварању омогућују додат-
ну комоцију у пределу леђа. На средини одштампан је хори-
зонтални натпис „Комунална милиција Београд”. На левом 
рукаву постављена је подлога за ознаку „Комунална мили-
ција Београд”, ивице рукава завршавају се украсном ман-
жетном;

10) поло мајица израђена је од тканине сировинског са-
става 100% памук, светлоплаве боје са уметцима тамнопла-
ве боје на бочним странама мајице, рукавима, на раменом 
делу и крагни. Рамени део на коме су постављене еполете 
одвојен је од предњег и леђног дела мајице црвеном траком. 
Испод трака са леве и десне стране нашивени су делови за 
качење микрофона средстава за везу и мале камере. Поло 
мајица закопчава се на рајсфершлус. На левој страни пред-
њег дела нашивена је подлога за ознаку са грбом града, а 
насупротно на десној страни нашивена је подлога за озна-
ку са презименом. Доња ивица поло мајице у висини од 10 
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cm завршена је светлоплавом тканином. На средини леђног 
дела исписан је хоризонтални натпис „Комунална милиција 
Београд”, док је на левом рукаву нашивена подлога за озна-
ку „Комунална милиција Београд”. Ивице рукава завршене 
су рамфлом;

11) рукавице дебље, црне боје, кожне, постављене, са 
еластичним ојачањем око зглоба и рукавице тање израђе-
не од синтетичког материјала, црне боје, са ојачањем од ве-
штачке коже са унутрашње стране на прстима и длану, са 
чичак траком око зглобова;

12) торбица је висине 33,5 cm, ширина 24,5 cm, а дуби-
на 12 cm. Торбица је напред са отвореним џепом, са три др-
жача оловке, две преграде са цибзаром. Унутрашња страна, 
другог џепа, џеп са цибзаром. Спољни део на задњој стани, 
налази се џеп са цибзаром. Торбица је са поклопцем који се 
качи са пластичном шналом, са кратком фиксном ручком и 
дугим каишем за раме, дужине 1,40 cm, са пластичним су-
спензором за штеловање са два карабињера. Боја је тегет, 
100% PES;

13) каиш је црне боје, ширине 30 mm, израђен од посеб-
не врсте тканине, специфичног ткања (кордура), са класич-
ним закопчавањем, носи се на панталонама;

14) опасач је црне боје, ширине 50 mm, од посебне врсте 
тканине, специфичног ткања (кордура), са копчом за по-
дешавање, при крају опасача налази се чичак трака која је 
предвиђена за закопчавање, носи се преко каиша;

15) панталоне зимске израђене су од благо еластичне 
тканине мешовитог сировинског састава, тамноплаве боје. 
Панталоне у датој такнини прате линију тела и омогућавају 
вршење свих потребних покрета без затезања. Појас панта-
лона је довољне ширине за коришћење каиша и опасача, а 
на задњем делу је издигнут. На средини задњег дела појаса 
постављена је широка гајка са подлогом на коју се поставља 
ознака. На предњем делу су постављени такозвани пиштољ 
џепови на ивицама отвора ојачани додатном тканином. На 
ногавицама су укосо постављени бочни џепови преклопље-
ни одговарајућим патнама, на којима су постављене подло-
ге предвиђене за ознаку „Комунална милиција Београд”, ко-
лена су ојачана додатном тканином и проширена са по две 
фалте са обе стране ногавице. Изнад поруба на спољним 
шавовима убачени су потезачи за регулисање обима нога-
вице. Изнад потезача постављена је зебраста флуоресцент-
на трака. Задњи џепови постављени су испод појаса и тако-
ђе прекривени одговарајућим патнама, џеп кесе су увучене 
тако да се не виде на спољном делу панталона. Задње оја-
чање у пределу тура обезбеђено је додатном тканином кру-
жног облика. Панталоне се откопчавају патент затварачем;

16) панталоне летње израђене су од тање тканине мешо-
витог сировинског састава тамноплаве боје. Појас на панта-
лонама је довољне ширине за коришћење опасача и каиша. 
На предњем делу постављена су два џепа чији је отвор ојачан 
на ивицама додатном тканином. Са обе стране постављени 
су бочни џепови преклопљени одговарајућим патнама, на 
којима су постављене подлоге предвиђене за ознаку „Кому-
нална милиција Београд”. Колена су ојачана додатном тка-
нином и проширена са по две фалте са обе стране ногавице. 
Изнад поруба постављени су потезачи за регулисање обима 
ногавице, а изнад њих налази се зебраста флуоросцентна 
трака. Задњи џепови прекривени су одговарајућим патнама, 
а џеп кесе увучене. Задње ојачање у пределу тура обезбеђено 
је нашивеном додатном тканином кружног облика;

17) кратке панталоне израђене су од тање тканине ме-
шовитог сировинског састава тамноплаве боје, појас крат-
ких панталона је довољне ширине за коришћење опасача и 
каиша. На предњем делу постављени су џепови који су нa 
ивицама отвора ојачани додатном тканином. Испод њих 

постављена су два бочна џепа прекривена одговарајућим 
патнама, на којима су постављене подлоге предвиђене за 
ознаку „Комунална милиција Београд”. Задњи џепови по-
стављени су испод задњег дела појаса и такође прекривени 
одговарајућим патнама. Задње ојачање у пределу тура обез-
беђено је нашивањем додатном тканином кружног облика;

18) чарапе су тамноплаве боје, израђене од мешовитог 
сировинског састава;

19) зимска обућа је полудубока црне боје, на везивање, 
израђене од коже и водонепропусног материјала, неклиза-
јућег, трослојног ђона, језик и крагна подложени су сунђе-
ром, прсти и пета су ојачани, горњи део и ђон су спојени 
лепљењем;

20) летња обућа је плитка црне боје, на везивање, изра-
ђене од коже и водонепропусног материјала, двослојне, гор-
њи део и ђон су спојени лепљењем;

21) заштитни прслук, материјал за израду балистичког 
папнелап PЕ (полиетилен) UHMWPE. Основни материјал 
за израду спољног пласта – прслука је PES (полиестер). Уну-
трашња страна прслука је изведена као двослојна структура 
(памучна тканина и плус полиестерска мрежица). Прслук 
мора да штити леђни – грудни део и бочни део тела. Прслук 
има подешавање на бочном и раменом делу, помоћу чичак 
траке. На делу орукавља и вратног изреза налази се рендер, 
ширине 2 cm. На спољној страни прслука (грудни и леђни 
део) налази се рајсфешлус, који служи за убацивање бали-
стичког панела у прслук. Танка заштитна плоча је димензи-
је 20 x 27 cm ниво заштите ICW NIJ 010104.

 III. ДОДАТНИ ДЕЛОВИ УНИФОРМЕ

Члан 5.
Додатни делови униформе комуналних милиционара 

који се користе приликом обављања одређених послова и/
или у зависности од временских услова су:

1) рефлектујуће нарукавље;
2) рефлектујући прслук;
3) кишна кабаница.

Члан 6.
Додатни делови униформе комуналног милиционара су 

следећег изгледа:
1) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане ткани-

не на коју су по дужини пришивене траке од рефлектујућег 
материјала, а облика су прилагођеног за навлачење на оба 
рукава униформе;

2) рефлектујући прслук израђен је од лаганог материјала 
јарке зелене боје с нашивеним рефлектујућим тракама беле 
боје и рефлектујућим натписом беле боје „Комунална ми-
лиција Београд” на леђима, с тим што је кројем прилагођен 
за ношење на основној униформи комуналног милициона-
ра;

3) кишна кабаница је израђена од водоотпорног мате-
ријала, са капуљачом и рефлектујућим натписом беле боје 
„Комунална милиција Београд” на леђима, с тим што је 
кројем прилагођена за ношење на основној униформи ко-
муналног милиционара.

IV. ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 

Члан 7.
Комунални милиционари и руководиоци у комуналној 

милицији који непосредно обављају послове комуналне ми-
лиције (у даљем тексту: комунални милиционари), задужу-
ју и носе униформу на основу налога начелника комуналне 
милиције или лица које он овласти.
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Приликом првог задужења униформе, комуналном ми-
лиционару отвара се лични картон задужења који обавезно 
садржи име и презиме комуналног милиционара, назив 
радног места на које је распоређен, делове, количину и вре-
ме на који се задужује униформа и ознаке на униформи, све 
податке о замени и раздужењу униформе и ознака, обавезу 
враћања униформе и ознака у случају престанка радног од-
носа или распоређивања на друго радно место, као и пот-
пис комуналног милиционара после сваког унетог податка.

Члан 8.
Лице које се прими у службу за обављање послова ко-

муналног милиционара или се распореди на радно место 
комуналног милиционара задужује униформу комуналног 
милиционара у складу са инструкцијама начелника кому-
налне милиције.

Комунални милиционари задужиће униформу и ознаке 
на униформи прописане овом одлуком у року од три дана 
од дана стицања права на самостално обављање послова и 
примену овлашћења комуналног милиционара.

Лице које изгуби својство комуналног милиционара ду-
жно је да у року од три дана од дана губитка тог својства, 
врати све делове основне и додатне униформе и ознаке на 
униформи.

Члан 9.
Основни и додатни делови униформе задужују се у сле-

дећој количини и с временом замене, односно трајања поје-
диних делова, и то:

1) качкет, један комад, једна година;
2) поткапа, један комад, пет година;
3) зимска капа, један комад, две године;
4) јакна зимска, један комад, три године;
5) дукцерица полар, један комад, две године;
6) јакна летња, један комад, три године;
7) џемпер, један комад, једна година;
8) кошуља са дугим рукавима, три комада, две године;
9) кошуља са кратким рукавима, два комада, две године;
10) поло мајица, три комада, једна година;
11) рукавице дебље и тање, по један пар, четири године;
12) торбица, један комад, три године;
13) каиш, један комад, три године;
14) опасач, један комад, седам година;
15) панталоне зимске, два пара, две године;
16) панталоне летње, два пара, две године;
17) кратке панталоне, два пара, две године;
18) чарапе, петнаест пари, једна година;
19) зимска обућа, један пар, две године;
20) летња обућа, један пар, две године;
21) заштитни прслук, један комад, две године;
22) рефлектујуће нарукавље, два пара, једна година;
23) рефлектујући прслук, један комад, једна година;
24) кишна кабаница, један комад, пет година.
Време за које се униформа, односно поједини делови 

униформе задужују, рачуна се од дана преузимања унифор-
ме и потписа комуналног милиционара у личном картону 
задужења.

У случају одсутности са рада дужег од два месеца пери-
од задужења униформом се продужава за време одсутности 
са рада.

Замена униформе, односно појединих делова униформе, 
врши се по истеку времена прописаног у ставу 1. овог члана. 

Начин употребе, одржавања, чувања, уништења и сл. 
раздужене или дотрајале униформе, односно појединих де-
лова униформе, одређује начелник комуналне милиције.

Члан 10.
Пре истека времена прописаног чланом 9. ове одлуке, 

замена основних делова униформе као и додатних делова 
униформе, односно појединих делова униформе, се може 
вршити само у случајевима оштећења или уништења које 
се није могло избећи нити спречити приликом вршења слу-
жбе или у вези са вршењем службе.

О замени униформе, односно појединих делова унифор-
ме, из става 1. овог члана одлучује начелник комуналне ми-
лиције или лице које он овласти.

У случају из става 1. овог члана комунални милиционар 
приликом замене враћа оштећени део униформе из чл. 3. и 
5. ове одлуке.

У случају уништења или оштећења, односно губитка де-
лова униформе из члана 3. и 5. ове одлуке, које није настало 
из разлога наведених у ставу 1. овог члана, трошкове набав-
ке истих сноси комунални милиционар који је задужен са 
униформом.

V. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ

Члан 11.
У складу са природом посла који се обавља, комунални 

милиционари носе једнообразну униформу, о чему се стара 
начелник комуналне милиције или лице које он овласти.

Члан 12.
Начелник комуналне милиције, зависно од годишњег 

доба и временских услова, одређује период ношења зим-
ских и летњих делова униформе.

Члан 13.
Забрањено је носити униформу или делове униформе са 

или без ознака приликом доласка на рад, односно одласка 
са рада.

Забрањено је носити униформу или делове униформе са 
или без ознака за време коришћења годишњег одмора, бо-
ловања, удаљења са дужности, као учесник јавног окупља-
ња и у другим случајевима када комунални милиционар 
није на службеној дужности.

Члан 14.
Комунални милиционари који буду задужени унифор-

мом и ознакама на униформи у складу са одредбама ове 
одлуке, дужни су, да о свом трошку, униформу и ознаке на 
униформи одржавају и носе у чистом и уредном стању.

Поједини основни делови униформе морају се носити на 
следећи начин:

1) качкет се носи тако да ивица обода качкета стоји во-
доравно по линији највећег обима главе;

2)панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде на 
кости кука, а предњи шав панталона достиже врх горњег 
дела летње обуће, односно улази у зимску обућу;

3) кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне;
4) поло мајица се носи упасана у панталоне;
5) јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама 

могу се носити и откопчане;
6) дуксерица полар и џемпер носе се преко мајице са 

кратким рукавима и крагном поло мајица или кошуље.

Члан 15.
По одобрењу начелника комуналне милиције, делови 

униформе могу се дати на послугу за потребе снимања фил-
ма, позоришне представе и сродних активности.
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VI. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ

Члан 16.
Ознаке на униформи су:
– ознака са натписом „Град Београд – Комунална мили-

ција”;
– ознака са грбом града;
– ознака са грбом града у којем је у горњем делу утиснут 

натпис „Град Београд – Комунална милиција”, а у доњем 
делу идентификациони број;

– ознака презимена;
– ознака положаја;
– ознака са натписом „Комунална милиција Београд”.

Члан 17.
Ознака са натписом „Град Београд – Комунална мили-

ција” је у облику правоугаоника димензија 125 х 30 mm, и 
представља подлогу тамноплаве боје оивичену концем беле 
боје на којој је овај натпис у два реда машински извезен 
концем беле боје, с тим што је за натпис „Град Београд” ви-
сина слова 9 mm а за натпис „Комунална милиција” 7 mm.

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или при-
чвршћена чичак траком на левом рукаву основног дела уни-
форме из члана 3. став 1. тач. 4, 5, 6, 7, 8, 9. и 10. ове одлуке.

Члан 18.
Ознака са грбом града је у облику штита димензија 40 х 

50 mm састоји се од подлоге беле боје оивичена тамноплавим 
концем, на којој је у средини машински извезен грб града.

Ознака из става 1. овог члана носи се извезена на средини 
чеоног дела качкета, односно пришивена на зимској капи.

Грб града на ознаци из става 1. овог члана аплицира се у 
складу са одлуком Скупштине Града Београда, којом се уре-
ђује употреба грба града.

Члан 19.
Ознака са грбом града, у којем је у горњем делу натпис 

„Град Београд – Комунална милиција”, а у доњем иденти-
фикациони број, је у облику штита димензија 60 × 75 mm, 
састоји се од подлоге беле боје, оивичена тамноплавим кон-
цем, на којој је у средини машински извезен грб града, нат-
пис „Град Београд – Комунална милиција”, налази се изнад 
грба града на 7 mm испод горње ивице штита, у два реда 
машински извезен концем тамноплаве боје, висина слова за 
натпис „Град Београд” износи 6 mm а за натпис „Комунална 
милиција” 4 mm, испод грба града налази се идентифика-
циони број, који се састоји од три цифре, машински изве-
зен концем тамноплаве боје, висине 6 mm.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 5, 6, 7, 8, 9. и 10. ове одлу-
ке, а налази се с предње леве стране у висини груди, приши-
вена или причвршћена чичак траком.

Члан 20.
Ознака презимена састоји се од подлоге у облику право-

угаоника димензије 80 × 20 mm, тамноплаве боје на којој је 
презиме машински извезено концем беле боје, висине 10 mm.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 5, 6, 7, 8, 9. и 10. ове одлу-
ке, а налази се причвршћена чичак траком на предњој де-
сној страни у висини груди, симетрично постављена у од-
носу на подлогу за грб града.

Члан 21.
Ознака положаја израђује се на подлози у боји унифор-

ме, правоугаоног облика, димензија 63 x 50 mm и носи се на 
нараменицама.

Према положајима, ознаке су:
1) за комуналног милиционара – на описаној подлози 

једна розета, ширине 7 mm, сребрне боје;
2) за руководиоца групе – на описаној подлози један ши-

рит сребрне боје ширине 2 mm и једна розета сребрне боје;
3) за шефа одсека – на описаној подлози један ширит 

сребрне боје ширине 2 mm и две розете сребрне боје;
4) за начелника одељења – на описаној подлози један 

ширит сребрне боје ширине 2 mm и три розете сребрне 
боје;

5) за координатора подручне организационе јединице – 
на описаној подлози два ширита сребрне боје ширине 7 mm 
и једна розета сребрне боје;

6) за помоћника шефа подручне организационе јединице – 
на описаној подлози два ширита сребрне боје ширине 7 mm, и 
две розете сребрне боје;

7) за заменика шефа подручне организационе јединице – 
на описаној подлози два ширита сребрне боје ширине 7 mm 
и три розете сребрне боје;

8) за шефа подручне организационе јединице – на опи-
саној подлози три ширита сребрне боје ширине 7 mm и три 
розете сребрне боје позициониране на начин да формирају 
једностраначки троугао;

9) за начелника комуналне милиције – на описаној по-
длози ловоров венац златне боје са грбом града у средини 
истог прилагођених димензија.

Члан 22.
Ознака са натписом „Комунална милиција Београд”, је 

водоравног облика са одштампаним рефлектујућим нат-
писом сребрне боје „Комунална милиција Београд”, тако 
да речи буду једна до друге, а висина слова „Комунална” и 
„Београд” 40 mm, а „милиција” 50 mm.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 4, 5. и 6. ове одлуке, на по-
длози светлоплаве боје која се налази пришивена или нале-
пљена на горњем леђном делу.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 8, 9. и 10. ове одлуке, са 
утиснутим словима рефлектујуће сребрне боје истог облика 
и димензија као ознака из става 1. овог члана.

Члан 23.
Комунални милиционар се задужује са ознакама из чла-

на 16. ове одлуке, својеручним потписом у личном картону 
задужења из члана 7. став 2. ове одлуке.

Замена ознаке из члана 16. ове одлуке се може вршити у 
случајевима оштећења или уништења које се није могло из-
бећи нити спречити приликом вршења службе или у вези 
са вршењем службе.

О замени ознака из става 2. овог члана одлучује начел-
ник комуналне милиције или лице које он овласти.

У случају из става 2. овог члана комунални милиционар 
приликом замене враћа оштећену ознаку.

Начин употребе, одржавања, чувања и сл. оштећене 
ознаке одређује начелник комуналне милиције.

У случају уништења или оштећења, односно губитке 
ознаке, примењуја се одредба из члана 10. став. 1 ове одлуке.

VII. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
Поред униформе и ознака на униформи прописаних 

овом одлуком комуналним милиционарима, када то захте-
вају услови рада и закон којим се уређује безбедност и здра-
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вље на раду, обезбеђују се и други делови одеће (заштитна 
пододела и сл.) који не представљају униформу у смислу ове 
одлуке.

Акт из става 1. овог члана о начину ношења, времену но-
шења, задужењу, замени и раздужењу доноси начелник ко-
муналне милиције.

Члан 25.
Евиденцију о задужењима, замени и раздужењу унифор-

мом, односно појединим деловима униформе и ознакама из 
чл. 3, 5. и 16. ове одлуке, заштитним пододелима комунал-
них милиционара, као и о њиховом оштећењу, уништењу, 
односно губитку и начину и времену њиховог ношења, води 
начелник комуналне милиције или лице које он овласти.

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Комунални милиционари, који су задужени са унифор-

мом и ознакама по одредбама Одлуке о униформи и ознака-
ма комуналних полицајаца („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 57/13 и 11/15), настављају са коришћењем униформе 
и ознака до истека времена на који су задужена, а најдуже 
до 2. априла 2021. године, а у складу са чл. 77. и чл. 78. За-
кона о измена и допунама закона о полицији („Службени 
гласник РС”, број 24/18).

Члан 27.
Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи 

Одлука о униформи и ознакама комуналних полицајаца 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 57/13 и 11/15).

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-17/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу члана 49. став 3. и члана 56. 
Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС”, бр. 
49/19) и члана 25. став 1. тачка 10. и члану 31. став 1. 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 2

 О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛО-
ВИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се боја и начин означавања во-

зила и пловила комуналне милиције, опрема возила и пло-
вила и друга опрема коју користе комунални милиционари.
______________
2 Министарство државне управе и локалне самоуправе 8. јануара 2021. године 

дало је сагласност број 021-01-00521/1/2020-24 на Нацрт ове одлуке.

Члан 2.
Возила и пловила, у смислу ове одлуке, јесу службена 

моторна путничка возила, возила са уређајима за снимање, 
мопеди, мотоцикли, бицикли, скутери за воду и пловила, 
прописно обојена, означена и опремљена за одржавање ко-
муналног реда и обављање других послова из делокруга ко-
муналне милиције.

Возила и пловила комуналне милиције у јавној су своји-
ни Града Београда.

II. БОЈА И НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА

Члан 3.
Основна боја возила и пловила комуналне милиције је бела. 
Изузетно од става 1. овог члана, мопеди, мотоцикли, би-

цикли и скутери за воду могу бити и друге основне боје. 

Члан 4.
Ознаке службених моторних путничких возила и вози-

ла са уређајима за снимање комуналне милиције чини:
1) цртеж или налепница са цртежом средњег грба Гра-

да Београда, са садржином и у облику прописаним етало-
ном (у даљем тексту: грб Града), висине најмање 200 mm на 
предњем делу бочних страница возила, односно висине нај-
мање 350 mm на предњем поклопцу возила;

2) натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” исписан ћири-
личним словима тамно плаве боје висине највише 200 mm, 
иза грба града, у висини бочних врата унутар траке црвене 
боје ширине најмање 200 mm;

3) натпис „ГРАД БЕОГРАД” исписан ћириличним сло-
вима тамно плаве боје висине највише 200 mm, на предњем 
поклопцу возила испод грба града.

Када комунална милиција користи возила са уређајима 
за снимање ради утврђивања непрописног паркирања, во-
зила морају бити означена тако да на крову са свих страна 
возила буде јасно видљиво да обавља снимање, истицањем 
табле са натписом „СНИМАЊЕ ПАРКИРАЊА”.

Ознаке из ст. 1. овог члана морају бити израђене тако да 
рефлектују светлост.

Члан 5.
Ознаке мопеда и мотоцикла чини:
1) грб града висине највише 100 mm на предњем делу 

маске командне табле;
2) натпис „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” исписан ћири-

личним словима одговарајуће боје висине највише 200 mm, 
на предњем делу маске командне табле;

3) натпис „ГРАД БЕОГРАД” исписан ћириличним сло-
вима одговарајуће боје висине највише 200 mm, на предњем 
делу маске командне табле.

Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако 
да рефлектују светлост.

Члан 6.
Ознаке бицикла комуналне милиције чини грб града 

висине највише 200 mm и натписи „КОМУНАЛНА МИЛИ-
ЦИЈА” и „ГРАД БЕОГРАД” исписани ћириличним словима 
одговарајуће висине највише 200 mm на раму бицикла.

Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако 
да рефлектују светлост.

Члан 7.
Скутери за воду и пловила комуналне милиције, у зави-

сности од техничких карактеристика, означавају се грбом 
града и натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” и „ГРАД 
БЕОГРАД”, на прамцу или бочним странама или на другом 
погодном месту. 
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Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако 
да рефлектују светлост.

III. ОПРЕМА ВОЗИЛА И ПЛОВИЛА

Члан 8.
Опрему службених моторних путничких возила кому-

налне милиције чини:
1) светлосна сигнализација уграђена на највишем делу 

возила у складу са прописима о безбедности саобраћаја на 
путевима, која се састоји од једног или два жута ротацио-
на светла или од два извора трепћућег светла жуте боје ин-
тегрисана у кровну конзолу на којој се са предње и задње 
стране налази натпис „Комунална милиција” и која може 
бити опремљена и уређајем с могућношћу издавања наре-
ђења;

2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тоно-
ва различитих висина с микрофонском комбинацијом;

3) уграђен колски радио-уређај за пријем и предају на 
фреквенцијама које користи комунална милиција;

4) уграђен систем за позиционирање возила;
Возила са уређајима за снимање комуналне милиције, 

поред опреме из става 1. овог члана садрже и уређај за сни-
мање на јавном месту.

Службена моторна путничка возила и возила са уређа-
јима за снимање комуналне милиције, поред опреме утвр-
ђене овом одлуком, морају имати опрему одређену пропи-
сима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и 
додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени.

Члан 9.
Опрему мопеда и мотоцикла комуналне милиције чини:
1) кацига са визиром или кацига без визира са заштит-

ним наочарима;
2) појас;
3) рукавице;
4) кофер.

Члан 10.
Опрему за бицикл комуналне милиције чини:
1) кацига;
2) брава за закључавање;
3) пумпа;
4) наочаре;
5) пртљажник.

Члан 11.
Опрему скутера за воду и пловила комуналне милиције 

чини:
1) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тоно-

ва различитих висина с микрофонском комбинацијом;
2) уграђен радио-уређај за пријем и предају на фреквен-

цијама које користи комунална милиција.
Пловила комуналне милиције, поред опреме утврђене овом 

одлуком, морају имати опрему одређену прописима којима се 
утврђује опрема пловила у унутрашњој пловидби, а могу имати 
и додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени.

IV. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА

Члан 12.
Опрема комуналних милиционара, у смислу ове одлуке, 

јесте опрема за обављање послова из надлежности кому-
налне милиције (у даљем тексту: комунално-милицијска 
опрема) и опрема која је потребна за успостављање ин-
форматичко-комуникацијске повезаности (у даљем тексту: 
пратећа опрема).

Члан 13.
Поред униформе и средстава принуде, односно службе-

не палице, средстава за везивање и распршивача са надра-
жујућим дејством, комунално-милицијску опрему чине:

1) таблица „стоп комунална милиција”;
2) пиштаљка;
3) батеријска лампа;
4) фото-видео опрема;
5) уређај за очитавање биометријских личних карти и 

издавање прекршајних налога;
6) опрема за видео акустичке снимке и фотографисање;
7) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености;
8) ручни електронски уређај за оријентацију и навига-

цију-GPS;
9) мобилни „bluetooth” штампач; 
10) таблет уређај;
11) уређај за мерење буке.
Поред комунално-милицијске опреме из става 1. овог 

члана, начелник комуналне милиције може захтевати на-
бавку и друге опреме уколико оцени да је она неопходна за 
обављање послова из делокруга комуналне милиције.

Члан 14.
Пратећу опрему комуналне милиције чине:
1) радио-уређаји и њихови додаци;
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и 

припадајући комуникацијски уређаји и сигурносни систе-
ми са одговарајућим хардверским и софтверским компо-
нентама;

3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна 
пратећа опрема чију набавку може захтевати начелник ко-
муналне милиције уколико оцени да је она неопходна за 
обављање послова из делокруга комуналне милиције.

Члан 15.
Опрему из чл. 13. и 14. ове одлуке, по налогу начелника 

комуналне милиције, задужују унутрашње организационе 
целине, а могу је задуживати и комунални милиционари 
лично.

Члан 16.
Евиденцију о задужењу опремом унутрашњих организа-

ционих целина, односно комуналног милиционара, у скла-
ду са Правилником о садржини евиденција које води ко-
мунална милиција, начину њиховог вођења и уништавању 
одређених података, води начелник комуналне милиције 
односно лице које он овласти.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНE ОДРЕДБE

Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о боји и начину означавања возила и пловила и 
опреми комуналне полиције („Службени лист Града Бео-
града”, број 6/10).

Члан 18.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-18/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу члана 13. Закона о комунал-
ној делатности („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 
и 95/18), члана 12. став 1. 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 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист 

Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 – 
исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 
52/19, 65/20 и 152/20) у члану 23. став 8. мења се и гласи:

„За прекршај из става 5. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000 динара физичко лице.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-20/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу чл. 204. и 212. Закона о накна-
дама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, 
бр. 95/18, 49/19 и 159/20 (ускл. дин. износи), 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 ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИ-
ШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних путева за 

територију Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 118/18, 26/19 и 17/20) у члану 5. после става 1. Tабела 
1. мења се и гласи:

„Табела 1. 

Површина коришћеног
земљишта

Износ накнаде (динара/m² коришћеног путног 
земљишта)

Општински пут
Улица којом 

се креће јавни 
градски превоз

Улица којом се 
не креће јавни 
градски превоз

1 дo 50 m² 1.028,18 1.028,18 411,27
2 51 – 250 m² 616,91 616,91 246,76
3 251 – 500 m² 308,45 308,45 123,38
4 преко 500 m² 154,23 154,23 61,69

У истом члану после става 3. Tабела 2. мења се и гласи:

Табела 2.

Инсталације
Износ накнаде у динарима по метру 
постављених инсталација пречника 

до 0,01 метара
електронске комуникационе мреже (оптичка 

и телекомуникациона мрежа) 51,41 дин/m

електроенергентске и гасне 30,85 дин/m
водоводне, канализационе и топловодне 20,56 дин/m

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 43-21/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. године, на основу члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, број 39/8, 6/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 60/19), и на основу члана 
59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапо-
сленсти („Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 38/15, 
113/17 и 113/17 – др. закон), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПО-
ВРАТНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДР-

ШКУ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Члан 1.
У Одлуци о начину, условима и критеријумима за доделу 

бесповратних финансијских средстава за подршку разво-
ја предузетништва („Службени лист Града Београда”, број 
119/18), мења се члан 3. став 2. тако да гласи:

„Под основним средством из става 1. овог члана подра-
зумевају се машине и опрема која ће се користити дуже од 
једне године од дана потписивања уговора.”

У истом члану мења се став 3. и гласи:
„Уколико се ради о набавци рачунарске опреме (ком-

пјутера), на jавном конкурсу могу учествовати искључиво 
привредни субјекти који према Уредби о класификацији де-
латности припaдају области 62.”

Члан 2.
Mења се члан 4. тако да гласи:
„Средства за финансирање мера и активности за подр-

шку развоја предузетништва обезбеђују се у буџету Града 
Београда, за годину у којој се расписује јавни конкурс.”

Члан 3.
Mења се члан 6. став 3. тако да гласи:
„Трошкови који се не финансирају су трошкови у вези 

набавке опреме као што су: царински и административни 
трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења 
и манипулације, монтаже и инсталирањa опреме/машина, 
обуке, трошкови опремања пословног простора и др.”.
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Члан 4.
Mења се члан 7. тако да гласи:
„На јавном конкурсу могу да учествују привредни су-

бјекти који испуњавају следеће услове:
1) да су регистровани и имају седиште на територији 

Града Београда, као и да обављају делатност на територији 
Града Београда;

2) да су регистровани најмање годину дана до дана обја-
вљивања јавног конкурса;

3) да је привредни субјекат код надлежне Агенције за 
привредне регистре разврстан као предузетник, микро и 
мало правно лице;

4) да привредном субјекту у року од две године до дана 
објављивања јавног конкурса није изречена правоснажна 
мера забране обављања делатности, а уколико послује кра-
ће од две године, да није изречена правоснажна мера забра-
не обављања делатности за укупан период пословања;

5) да власници и одговорна лица привредног субјекта 
нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води 
кривични поступак за кривична дела против привреде;

6) да привредни субјекат није у групи повезаних лица у ко-
јој су неки од чланова средњи и велики привредни субјекти;

7) да је до дана подношења пријаве измирио доспеле обаве-
зе према граду Београду по основу изворних јавних прихода;

8) да је до дана подношења пријаве измирио све порезе 
и доприносе, као и остале обавезе по основу јавних прихода 
у складу са прописима Републике Србије;

9) да привредном субјекту у периоду од годину дана до 
дана објављивања јавног конкурса текући рачуни код послов-
них банака нису били блокирани дуже од укупно 15 дана;

10) да привредни субјекат према евиденцији Централног 
регистра обавезног социјалног осигурања о броју запосле-
них лица на дан објављивања јавног конкурса има најмање 
једно запослено лице;

11) да није покренут стечајни поступак и поступак ли-
квидације.

Када се прилажу документа на страном језику достави-
ти и превод на српски језик са овером судског тумача.”

Члан 5.
Mења се члан 8. тако да гласи:
„Пријава чини саставни део jавног конкурса и састоји се 

од следећих образаца и пратећих изјава:
− Формулар Пријаве – подноси се потписан од стране 

овлашћеног лица у привредном субјекту;
− Спецификација трошкова (буџет активности) – под-

носи се потписана од стране овлашћеног лица у привред-
ном субјекту; свака ставка изражена у буџету активности 
мора бити оправдана са одговарајућим документом (купо-
продајна цена без ПДВ-а);

− Потписане изјаве (саставни део Пријаве) под пуном мо-
ралном, материјалном и кривичном одговорношћу корисника 
средстава о испуњености услова наведених у јавном конкусу.

Пријава се преузима са сајта Града Београда. Пријава 
са пратећом документацијом се подноси Секретаријату за 
привреду”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-29/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. 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 и 83/18) 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 Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ ПОДРУЧЈА АУТОКОМАНДЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ 

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

сторне целине подручја Аутокоманде, Градска општина Во-
ждовац у Београду (у даљем тексту: Плана детаљне регула-
ције).

Члан 2.
Оквирна граница плана детаљне регулације, обухвата 

део територије градске општине Вождовац, односно део 
просторне целине подручја Аутокоманде, између Буле-
вара ослобођења, саобраћајнице Стевана Првовенчаног 
(Ауто-пут Београд–Ниш Е-75) и границе Плана детаљне 
регулације за саобраћајни потез УМП-а, (сектор 3, од сао-
браћајнице Т6 до Панчевачког моста од изласка из тунела 
у Др Милутина Иванковића до чвора „Шумице”, градске 
општине Савски венац и Вождовац) који се ради на основу 
Одлуке о изради Плана детаљне регулације за саобраћајни 
потез УМП-а Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
саобраћајни потез УМП-а, од саобраћајнице Т6 до Панче-
вачког моста („Службени лист Града Београда”, број 25/05), 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 11 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, 97/17) и План генералне регулације си-
стема зелених површина Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Плана детаљне регулације, 
планиране су следеће површине: површине јавних наме-
на – мрежа саобраћајница, површине за инфраструктурне 
објекте и комплексе и зелене површине; површине остале 
намене – површине за комерцијалне садржаје – зона комер-
цијалних садржаја у зони више спратности, зона К1. 

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда („Службени лист Града Београда” 110/19), 
на предметној локацији планиране су јавне зелене површи-
не – сквер и јавне зелене површине у оквиру других повр-
шина јавне намене – зелене површине у регулацији саобра-
ћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспити-

вање решења датих важећим Планом детаљне регулације 
централне зоне-просторне целине подручја Аутокоманде, 
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Градска општина Вождовац („Службени лист Града Бео-
града”, број 31/07), односно промена намене, повећање ка-
пацитета грађења, дефинисање правила уређења и грађења 
кроз израду Анализе и потврде испуњености критеријума 
за изградњу високог објекта, у складу са условима Плана ге-
нералне регулације, као и заштита, очување и унапређење 
културно-историјског наслеђа. 

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску 
општину Вождовац 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 09/20) 
садржајем Плана детаљне регулације 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 плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Булева деспота Стефана 56, 
Београд, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације 
изради у року од 18 месеци од доношења Одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће „Аутокоманда” из Београда, Булевар ослобо-
ђења 71а.

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 плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Вождовац. 

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 РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14 – 28/20 од 1. фебруара 2021. 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 ди-
гиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове једна копија, Дирекци-
је за грађевинско земљиште и изградњу Београда две копи-
је, Републичког геодетског завода, обрађивача плана и град-
скoj општини Вождовац једна копија.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-7/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. 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) 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 Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ВИШЊИЦЕ – ВИ-
ШЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана детаљне 

регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац, 
Градска општина Палилула (у даљем тексту: Измене и допу-
не Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Палилула, План детаљне регулације за део подручја Ви-
шњице – Вишњички венац, Градска општина Палилула 
(„Службени лист Града Београда”, број 127/16) између ре-
гулације саобраћајнице Деспотовачка, зоне вишепородич-
ног становања у постојећим организованим насељима у 
отвореном блоку – С9, зоне становања у новим комплек-
сима – С10, трасе потока „Деспотовац” и зоне породичног 
становања – санација неплански формираних блокова – С4, 
зоне вишепородичног становања у постојећим организова-
ним насељима у отвореном блоку – С9, спољне регулације 
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саобраћајнице Сланачки пут и зоне породичног становања 
– санација неплански формираних блокова – С4, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже површине око 13,0 hа.

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

не регулације представљају План генералне регулације гра-
ђевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
– Град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17) и План генералне ре-
гулације система зелених површина Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град (целине I–XIX) у граници обухвата Измена и допуна 
Плана детаљне регулације планиране су површине јавне 
намене – мрежа саобраћајница и водне површине и повр-
шине осталих намена – површине за становање (С4 – зона 
породичног становања – санација неплански формираних 
блокова, С7 – зона вишепородичног становања – санација 
неплански формираних блокова и С10 – зона становања у 
новим комплексима) и површине за комерцијалне садржаје 
(К4 – зона пратећих комерцијалних садржаја).

Према Плану генералне регулације система зелених по-
вршина Београда, у оквиру границе обухвата Измена и до-
пуна Плана детаљне регулације налазе се планиране јавне 
зелене површине – скверови и тргови и постојеће јавне зе-
лене површине у регулацији саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је преиспитивање решења датих Планом детаљне регула-
ције за део подручја Вишњице – Вишњички венац, Градска 
општина Палилула („Службени лист Града Београда”, број 
127/16), промена намене дела јавног земљишта обележеног 
са „П” – поток „Деспотовац” у површине остале намене 
кроз сагледавање просторних могућности предметне лока-
ције, њеног непосредног и ширег окружења и дефинисање 
правила уређења и грађења у складу са планским и другим 
условљеностима.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регу-

лације потребно је прибавити катастарско топографске по-
длоге и катастар подземних инсталација и инжењерско-гео-
лошки елаборат, у дигиталном облику, за КО Вишњица у 
оквиру границе обухвата 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 9/20) садржајем Измена и допуна Плана детаљне регула-
ције ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу 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 предузећу „МN group” д.о.о., Београд, Цара Нико-
лаја II број 42, које је дужно да Нацрт плана изради у року 
од девет месеци од доношења Одлуке о изради плана.

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

гулације обезбедиће Дејан Луцић, Београд, Стојана Столета 
Аранђеловића 12 и група грађана.

Члан 9.
Нацрт Измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда.

Подаци о начину излагања Измена и допуна Плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Палилула.

Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације до-
ставиће се на мишљење Градској општини Палилула.

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 заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-29/20 од 
14. јануара 2021. 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 Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове једна копија, 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
две копије, Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-
вача плана и Градске општине Палилула по једна копија.

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

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

Број 350-8/21-С, 12. марта 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. 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) 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 Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БУСИЈЕ, ОПШТИНА ЗЕМУН, 

ЗА ДЕЛОВЕ БЛОКОВА 117 И 122

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације насеља Бусије, општина Земун, за делове блокова 
117 и 122 (у даљем тексту: измене и допуне плана детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије Градске општине 
Земун, делови блокова 117 и 122 – КП 2265/1 КО Угринов-
ци и делови суседних КП које су важећим Планом детаљне 
регулације насеља Бусије, општина Земун („Службени лист 
Града Београда”, број 97/14) планирани за саобраћајне по-
вршине, водне површине и зеленило, као и комерцијалне 
зоне, са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже површине око 1,5 hа.

Коначна граница измена и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

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

не регулације представља Регионални просторни план ад-
министративног подручја Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 10/04, 38/11 и 86/18) према коме су у 
граници обухвата измена и допуна плана детаљне регула-
ције планиране површине за грађевинско земљиште.

Члан 4.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за део катастарске општине Угриновци, у делу који 
је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде измена и допуна плана детаљне регулаци-

је је корекција саобраћајног решења, како би се ускладило 
планирано решење са фактичким стањем на терену и омо-
гућили повољнији услови за изградњу на КП 2265/1 КО 
Угриновци.

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 9/20) садржајем измена и допуна плана детаљне регулаци-
је 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 значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације пове-

рава се предузећу „Урбанпројект” а.д., Чачак, Жупана Стра-
тимира 35/3, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 
12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

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

гулације обезбедиће Невен Клеут, Београд – Угриновци, Зе-
мунска 285а.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда и у просторијама Градске општине Земун, Маги-
стратски трг 1.

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна 
Плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног 
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у 
информативним гласилима Градске општине Земун.

Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације до-
ставиће се на мишљење Градској општини Земун. 

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. 350.14-31/20 од 25. јануара 2021. године.

Члан 11.
Елаборат плана генералне 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 ди-
гиталном 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, Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда две ко-
пије, Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког 
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предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача пла-
на и Градске општине Земун 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 350-9/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. 
марта 2021. 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 и 83/18) 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 Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧ-
ЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: СТЈЕПАНА ФИЛИПОВИЋА, ДРА-
ГАНА МАНЦЕА И ГЛАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ 
БЕОГРАД „ЦЕНТАР”, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ 

ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подруч-

ја између улицa: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа и 
главне железничке станице Београд „Центар”, Градска оп-
штина Савски венац (у даљем тексту: Плана детаљне регу-
лације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације, обухва-

ћен је део територије Градске општине Савски венац, про-
стор између улица: Стјепана Филиповића, Драгана Манцеа 
и главне железничке станице Београд „Центар”, као и улица 
Стјепана Филиповића, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 1,06 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, 97/17) и План генералне регулације си-
стема зелених површина Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 110/19).

Према Плану генералне регулације грађевинског по-
дручја у граници обухвата Плана детаљне регулације, пла-
ниране су површине посебне намене – комплекс железнич-
ке станице са комерцијалним садржајем и јавне површине 
– мрежа саобраћајница.

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

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање 

зоне за изградњу стамбено-пословних објеката, у складу са 
извршеним геомеханичким испитивањима и усклађивање 
планираних садржаја са окружењем и инфраструктурном и 
саобраћајном мрежом у контактном подручју, односно по-
треба за детаљном разрадом и расподелом планираних пра-
тећих комерцијалних и компатибилних намена за становање.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Савски венац у делу који је обухваћен грани-
цом 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, 9/20) са-
држајем Плана детаљне регулације 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 Плана детаљне регулације поверава се „Урбани-
стички центар д.о.о. Београд”, Топличин венац 11/II, Бео-
град, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације из-
ради у року од 12 месеци од доношења одлуке.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-
ће привредно друштво „Railway city” ДОО Београд, Вишњи-
ћева 8, Београд.

Члан 8.
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 Савски венац. 

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

Члан 9.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.
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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 Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-2/2021 од 2. марта 2021. године.

Члан 10.
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 гео-
детског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градској општини Савски венац (по једна копија).

Члан 11.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-10/21-С, 12. марта 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању 

закупнина за пословни простор на коме је носилац 
права јавне својине Град Београд, односно на коме 
Град Београд има посебна својинска овлашћења– –  1

Одлука о нефактурисању закупнине закупцима 
који обављају угоститељску делатност у ноћном пери-
оду, у пословном простору на коме је носилац права 
јавне својине Град Београд, односно на коме град Бео-
град има посебна својинска овлашћења, у периоду од 
1. априла 2021. године до 31. марта 2022. године  – – –  2

Одлуке о репрограму и условима отписа дела 
доспелог дуга по основу накнаде за уређивање гра-
ђевинског земљишта  – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о измени и допуни Одлуке о сталним 
манифестацијама у области културе од значаја за 
Град Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о измени Одлуке о постављању баште уго-
ститељског објекта на територији Града Београда – –  4

Одлука о униформи и ознакама комуналних ми-
лиционара– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о боји и начину означавања возила и 
пловила и опреми комуналне милиције  – – – – – –  10

Страна
Одлука о измени Одлуке о јавним паркирали-

штима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
Одлука о изменама Одлуке о накнадама за кори-

шћење јавних путева за територију Града Београда   12
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину, 

условима и критеријумима за доделу бесповратних 
финансијских средстава за подршку развоја преду-
зетништва – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
просторне целине подручја Аутокоманде, градска 
општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације за део подручја Вишњице – Вишњич-
ки венац, градска општина Палилула– – – – – – – –  14

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације насеља Бусије, општина Земун, за де-
лове блокова 117 и 122  – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изради плана детаљне регулације по-
дручја између улица: Стјепана Филиповића, Драга-
на Манцеа и Главне железничке станице „Београд 
центар”, градска општина Савски венац  – – – – – –  17
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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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