
Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука 
УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), донела је 

ОДЛУКУ

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-
НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 
Града Београда, пре истека времена на које је изабран, због 
поднете писане оставке, и то Срђана Бучића са изборне ли-
сте Александар Шапић – градоначелник.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-286/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члaна 56. Закона о локалним из-
борима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлу-
ка УС, 54/11 12/20, 16/20 и 68/20) и члана 31. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 
23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине Града Бео-
града изабраном на изборима одржаним 4. марта 2018. го-
дине, и то Бисери Пејчић са изборне листе Александар Ша-
пић – градоначелник.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-288/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чланa 32. Закона о локалној самоу-
прави („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 47/18), чланa 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 
37/19), чланa 10а и чланa 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ПЕСМИ ГРАДА БЕОГРАДА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се текст, музика и употреба песме 

Града Београда.
Члан 2. 

Песма Града Београда може се употребљавати само у 
облику и са садржином који су утврђени овом одлуком.

Песма Града Београда може се употребљавати на начин 
којим се не нарушава углед Града Београда.

Песма Града Београда не сме да се употребљава непри-
мерено, недолично, односно на начин који вређа јавни мо-
рал и углед грађана Београда.

Члан 3.
Песма Града Београда јесте песма аутора Танасија Мла-

деновића под називом: „Химна Београду”, на музику Михо-
вила Логара, са текстом који гласи:

„Слободом древни граде буди горд
дигни звезду на свој стег.
Да светом твоје славе прође глас,
да одјекне дол и брег.
Јединства и братства сад песму запој
нек тиранин сваки ту нађе гроб свој...
Београде, Београде,
ко сунце сјаш, горди граде наш,
вечно наш!
Београде, Београде,
ко сунце сјаш, горди граде наш,
вечно наш!

Слободом древни граде буди горд
дигни звезду на свој стег.
Да светом твоје славе прође глас,
да одјекне дол и брег.
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Јединства и братства сад песму запој
нек тиранин сваки ту нађе гроб свој...
Београде, Београде,
ко сунце сјаш, горди граде наш,
вечно наш!
Београде, Београде,
ко сунце сјаш, горди граде наш,
вечно наш!”.

Члан 4.
Песма Града Београда изводи се, по правилу, после хим-

не Републике Србије, која се изводи у складу са законом. 
Песма Града Београда може се изводити:
– приликом обележавања и прославе празника Града 

Београда;
– при званичној посети Граду Београду као јединици ло-

калне самоуправе, односно при испраћају из Града Београда 
из таквих званичних посета представника градова других 
држава и овлашћених представника регионалних међуна-
родних организација;

– приликом полагања венаца званичних представника 
Града Београда на гробља, гробове и друга спомен-обележја 
бораца и жртава рата, на територији града Београда;

– приликом одржавања седница Скупштине града Бео-
града;

– приликом прослава, свечаности и других културних, 
спортских и сличних манифестација које организује или у 
чијој организацији учествује Град Београд;

– приликом регионалних међународних сусрета, так-
мичења и других скупова (научних, културно-уметничких, 
спортских и др.) на којима Град Београд учествује или је ре-
презентован, у складу са правилима и праксом одржавања 
таквих скупова;

– у другим случајевима, ако њена употреба није у су-
протности са овом одлуком.

Члан 5.
Песма Града Београда изводи се: свирањем, певањем или 

и свирањем и певањем.
У тексту и мелодији песме Града Београда не могу се 

приликом извођења вршити никакве измене.

Члан 6.
Песма Града Београда изводи се уз одавање уобичајене 

почасти свих присутних.

Члан 7.
О спровођењу ове одлуке стара се организациона једи-

ница Градске управе Града Београда надлежна за послове 
културе.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-289/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
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 и 145/14) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, 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 ИЗРАДИ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ШИНСКИХ СИСТЕМА У 
БЕОГРАДУ СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РАЗРАДЕ ЗА 

I ФАЗУ ПРВЕ ЛИНИЈЕ МЕТРО СИСТЕМА

Члан 1.
Приступа се измени и допуни Одлуке о изради Пла-

на генералне регулације шинских система у Београду, са 
елементима детаљне разраде за I. фазу прве линије метро 
система („Службени лист Града Београда”, број 56/18) (у 
даљем тексту: Одлука о измени и допуни Одлуке о изради 
Плана генералне регулације).

Члан 2.
Мења се назив Одлуке тако да гласи: 
Одлука о изради Плана генералне регулације шинских 

система у Београду, са елементима детаљне разраде.

Члан 3.
Допуњује се члан 1. одлуке, ставом 2, тако да гласи:
Приступа се изради Плана генералне регулације шин-

ских система у Београду, са елементима детаљне разраде (у 
даљем тексту: план генералне регулације)”.

Члан 4.
Мења се и допуњује члан 4. одлуке тако да гласи:
Циљ израде Плана генералне регулације је сагледавање 

траса и осталих садржаја шинских система у Београду. На-
цртом ПГР-а шинских система биће плански дефинисане и 
разрађене деонице и линије метроа, железничког и трамвај-
ског система.

Нацрт плана генералне регулације се може доности фа-
зно. Утврђују се следеће фазе израде плана генералне регу-
лације:

– План генералне регулације са детаљном разрадом I. 
фазе I. линије метро система;

– План генералне регулације са детаљном разрадом II. 
фазе I. линије метро система;

– План генералне регулације са детаљном разрадом II. 
линије метро система;

– План генералне регулације са детаљном разрадом III. 
линије метро система.

Преостале фазе у изради плана ће се одредити у складу 
са дефинисаним приоритетима у развоју шинских система у 
Београду од стране Секретаријата за јавни превоз, ЈКП „Бео-
градски метро и воз” и у сарадњи са главним урбанистом, 
Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 
као и са Секретаријатом за урбанизам и грађевинске посло-
ве као носиоцем израде Плана, уз обавезну верификацију 
Комисије за планове Скупштине Града Београда.

За потребе израде Нацрта ПГР-а шинских система сваке 
појединачне фазе, неопходно је Урбанистичком заводу до-
ставити:

– Претходну студију оправданости предложених линија 
шинских система; 
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– Генерални и Идејни пројекат са пројектантском прове-
ром одабраних траса; 

– Инжењерско-геолошки елаборат за одабране трасе 
шинских система; 

– Геодетске подлоге у одговарајућој размери;
– Катастар водова, подземних објеката и инсталација у 

аналогном и дигиталном облику.
Сва наведена документација представља улазне подат-

ке за фазу Нацрта ПГР-а шинских система, у циљу детаљне 
разраде дела шинског система и проистекла је из потребе 
свеобухватног сагледавања и комплексности целокупног 
развоја шинских система у Београду.

Горе наведени елаборати треба да садрже тачну позицију 
трасе дефинисане линије шинског система, начин њеног во-
ђења (подземно, надземно, по терену), обухват и позиције 
приступа станицама, начин укрштања са другим линијама 
шинског система и другим саобраћајним и инфраструктур-
ним системима у граду, као и друге техничке карактеристи-
ке које ће омогућити планско дефинисање трасе и израду 
Плана генералне регулације са детаљном разрадом, са са-
држајем складу са Законом о планирању и изградњи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 
– одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон 
9/20 и 52/21). 

Члан 5.
После члана 5, додаје се нови члан 5а, који гласи:
За План генералне регулације, са детаљном разрадом 

I. фазе I. линије метро система обављен је рани јави увид 
у периоду од 3. фебруара 2020. године до 6. марта 2020. го-
дине. Садржајем елабората обухваћена је комплетна мрежа 
метроа у Београду, са елементима детаљне разраде за I. фазу 
I. линије метро система.

Комисија за планове Скупштине Града Београда на сед-
ници одржаној 18. фебраура 2021. године, усвојила је Изве-
штај о раном јавном увиду у Елаборат за рани јавни увид 
за потребе израде Плана генералне регулације, са детаљном 
разрадом I. фазе I. линије метро система и донела Закључак 
да његово понављање није потребно и да се може присту-
пити изради нацр та плана.

Члан 6.
Мења се члан 7. одлуке тако да гласи:
Израда Плана генералне регулације поверава се ЈУП 

„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, и 
дефинишу се следећи рокови за израду плана: 

– за нацрт Плана генералне регулације са детаљном раз-
радом I. фазе прве линије метро система 12 месеци од усва-
јања Извештај о раном јавном увиду Плана генералне регу-
лације шинских система у Београду са елементима детаљне 
разраде за I. фазу прве линије метро система;

– за нацрт Плана генералне регулације са детаљном раз-
радом II. фазе прве линије метро система 18 месеци од сту-
пања на снагу ове одлуке о измени и допуни;

– за нацрт Плана генералне регулације са детаљном раз-
радом друге линије метро система 24 месеца од ступања на 
снагу ове одлуке о измени и допуни.

За преостале фазе ПГР шинских система, рокови ће 
бити одређени након њиховог утврђивања сходно дефини-
саним приоритетима у развоју шинских система у Београду 
од стране Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београд-
ски метро и воз” и Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда и верификовања од стране Комисије за 
планове Скупштине Града Београда.

Члан 7.
Остали чланови Одлуке о изради Плана генералне регу-

лације шинских система у Београду, са елементима детаљне 
разраде за I. фазу прве линије метро система остају непро-
мењени.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-315/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
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, 
31/19, 37/19, 9/20 и 51/21) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САО-
БРАЋАЈНИЦЕ СА ИНФРАСТРУКТУРОМ У КОРИДО-
РУ ПЛАНИРАНОГ ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БР. 22 
(ИБАРСКА МАГИСТРАЛА), НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-
СКИХ ОПШТИНА ЧУКАРИЦА, БАРАЈЕВО, ОБРЕНО-

ВАЦ И ЛАЗАРЕВАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана генералне регулације саобра-

ћајнице са инфраструктуром у коридору планираног др-
жавног пута IБ реда бр. 22 (Ибарска магистрала), на тери-
торији градских општина Чукарица, Барајево, Обреновац и 
Лазаревац (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана генералне регулације обу-

хваћена је постојећа парцела државног пута IБ реда бр. 22 
(ширине до 30 m) и заштитни појас уз државни пут IБ реда 
бр. 22 (ширине 20 m обострано), у дужини око 18 km, са ве-
зама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, одно-
сно планиране мреже, површине око 130 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана генералне регулације 

представљају:
– Просторни план градске општине Барајево („Службе-

ни лист Града Београда”, брoj 53/12),
– Просторни план градске општине Лазаревац („Слу-

жбени лист Града Београда”, брoj 10/12),
– Просторни план градске општине Обреновац („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 30/13 и 86/16),
– Генерални урбанистички план Београда („Службени 

лист Града Београда”, брoj 11/16),



Број 40 – 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 10. јун 2021.

– План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – град Београд (цели-
не I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17) и

– План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, брoj 110/19).

Према ПП ГО Барајевo, у контактном простору су пла-
ниране намене: 

– изграђено земљиште у граници грађевинског подручја,
– изграђено земљиште ван границе грађевинског по-

дручја,
– привредне зоне,
– шуме и шумско земљиште у приватној својини, 
– шуме и шумско земљиште у државној својини.
Према ПП ГО Лазаревац у обухвату плана се планирају 

следеће намене:
– изграђено земљиште,
– земљиште планирано за изградњу,
– потeнцијалне привредне зоне.
Према ПП ГО Обреновац у обухвату плана се планира 

намена:
– грађевински рејон центра насеља.
ГУП-ом Београда на подручју обухвата плана планиране 

су намене:
површине јавне намене: 
– шуме и шумско земљиште,
површине осталих намена: 
– становање,
– привредне површине,
– зоне комбинованих намена.
У оквиру површина које се спроводе према ПГР Београ-

да, границом плана су обухваћене:
површине јавне намене: 
– површине за објекте и комплексе јавних служби,
– мрежа саобраћајница,
површине осталих намена: 
– мешовити градски центри,
– површине за привредне зоне.
Према ПГР СЗП Београда у обухвату плана планирају се 

намене:
површине јавне намене: 
– шуме и шумско земљиште
– јавне зелене површине – ловишта.

Члан 4.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за део град-
ских општина Чукарица, Барајево, Обреновац и Лазаревац, 
у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана је дефинисање регулације површи-

на јавних намена и стварање планског основа за уређење 
и изградњу државног пута IБ реда број 22 са саобраћајним 
прикључцима и сервисним саобраћајницама, изградњу и 
реконструкцију техничке инфраструктуре, као и дефиниса-
ње мера очувања и унапређење заштите животне средине. 
Након израде предметног плана којим ће се прецизно утвр-
дити решење трасе саобраћајнице ослободиће се преостали 
део простора који је према ПП Барајева резервисан за из-
раду Плана детаљне регулације предметне саобраћајнице за 
друге намене. 

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) план генералне регулације садржи нарочито: 

– границе плана и обухват грађевинског подручја;
– поделу простора на посебне целине и зоне;
– претежну намену земљишта по зонама и целинама;
– регулационе и грађевинске линије;
– потребне нивелационе коте раскрсница улица и повр-

шина јавне намене;
– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-

држаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-

муналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и за-

штићених природних целина;
– зоне за које се доноси план детаљне регулације са про-

писаном забраном изградње до његовог доношења;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички 

пројекат, односно расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења за целокупни обу-

хват планског документа;
– друге елементе значајне за спровођење плана.

Члан 7.
Израда плана генералне регулације поверава се ЈУП „Ур-

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

Члан 8.
Средства за израду Плана генералне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, Београд, Краљице Марије бр. 1/XIII-XIV, а наручи-
лац је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева 84.

Члан 9.
Нацрт плана генералне регулације биће изложен на јав-

ни увид у просторијама Скупштине Града Београда и у про-
сторијама Градске општине Барајево.

Подаци о начину излагања Нацрта плана генералне ре-
гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Барајево.

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације до-
ставиће се на мишљење Градској општини Барајево 

Члан 10.
За потребе израде Плана генералне 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. 350.14-13/21 од 7. јуна 2021. године.

Члан 11.
Елаборат плана генералне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
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ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија 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” и Град-
ске општине Барајево (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 350-316/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 29. Закона о комуналним де-
латностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), члана 66. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон 
и 47/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон и 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА 
КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ 

ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

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

ћају субвенционисану цену комуналних услуга („Службе-
ни лист Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 51/14, 
97/14, 35/15, 82/15, 61/16, 126/16, 95/17, 123/18, 26/19, 101/19 
и 65/20), у члану 18. речи „до 31. децембра 2021. године” за-
мењују се речима „до 31. децембра 2022. године”.

Члан 2.
У члану 19. речи „почев од 1. септембра 2021. године за 

2022. годину”, замењују се речима „почев од 1. септембра 
2022. године за 2023. годину”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 5-326/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу чл. 44, 111. и 209. Закона о социјал-
ној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члан 12. 
став 1. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон 
и 37/19) и члан 31. став 1. тачка 7) Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 

УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 8/12-II, 42/12, 
65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16, 114/16, 
102/17, 50/18, 103/18, 101/19, 115/19, 138/19, 17/20 и 138/20), у 
члану 7. после става 2. додају се ст. 3, 4. и 5. који гласе:

„Корисницима из става 1. овог члана пружалац услуге 
дневног боравка обезбеђује рекреативни боравак, који се 
реализује колективно од стране пружаоца услуге или по-
јединачно кориснику у пратњи родитеља / старатеља, а на 
основу процене стручног тима, у трајању до седам дана, нај-
више два пута годишње. 

Рекреативни боравак из става 3. овог члана који се ко-
рисницима обезбеђује колективно обухвата: превоз, одго-
варајући број пратилаца, смештај, исхрану, превентивно 
здравствену заштиту, културно-забавне и рекреативне ак-
тивности, а корисницима којима се рекреативни боравак 
обезбеђује појединачно у пратњи родитеља/старатеља обу-
хвата: смештај, исхрану, превентивно здравствену заштиту, 
културно-забавне и рекреативне активности у одабраном 
термину у току календарске године. 

У случају проглашене епидемије од већег епидемиоло-
шког значаја од стране надлежног органа, рекреативни бо-
равак организује се уз сагласност референтне здравствене 
установе.”

Члан 2.
У члану 8. после става 2. додају се ст. 3, 4. и 5. који гласе: 
„Корисницима из става 1. овог члана пружалац услуге 

дневног боравка обезбеђује рекреативни боравак, који се 
реализује колективно од стране пружаоца услуге или по-
јединачно кориснику у пратњи родитеља/старатеља, а на 
основу процене стручног тима, у трајању до седам дана, нај-
више два пута годишње. 

Рекреативни боравак из става 3. овог члана који се ко-
рисницима обезбеђује колективно обухвата: превоз, одго-
варајући број пратилаца, смештај, исхрану, превентивно 
здравствену заштиту, културно-забавне и рекреативне ак-
тивности, а корисницима којима се рекреативни боравак 
обезбеђује појединачно у пратњи родитеља/старатеља обу-
хвата: смештај, исхрану, превентивно здравствену заштиту, 
културно-забавне и рекреативне активности у одабраном 
термину у току календарске године. 

У случају проглашене епидемије од већег епидемиоло-
шког значаја од стране надлежног органа, рекреативни бо-
равак организује се уз сагласност референтне здравствене 
установе.“

Члан 3.
У члану 64. у ставу 1. у тачки 2) речи: „у висини износа 

новчане социјалне помоћи за дете” замењују се речима: „у 
износу од 65% од висине номиналног износа новчане соци-
јалне помоћи за појединца”.
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Члан 4.
У члану 68. став 1. тачка 5) мења се и гласи: 
„деца и млади без родитељског старања корисници услу-

ге домског или породичног смештаја који су способни за 
рад, у месечном износу од једне просечне зараде, од дана 
престанка услуге смештаја, најдуже годину дана, под усло-
вом да најмање две године пре завршетка школовања имају 
пребивалиште на територији града Београда”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 5-327/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 38. став 5. Закона о удруже-
њима („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 – др. закон, 
44/18 – др. закон, члана 83. Закона о заштити животне сре-
дине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – др. 
закон, 72/09, 43/11 – одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18 – др. за-
кон) и члана 12. тачка 6) Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19), донела ј е

ОДЛУКУ
О  УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА, ОДНО-
СНО СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕ-
ДИНЕ, А КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређују услови и начин финан-

сирања, односно суфинансирања пројеката од јавног инте-
реса из области заштите животне средине, а које реализују 
удружења на територији града Београда.

Члан 2.
Финансирање, односно суфинансирање пројеката од 

јавног интереса из области заштите животне средине, које 
реализују удружења врши се на основу јавног конкурса (у 
даљем тексту: конкурс).

Средства за финансирање, односно суфинансирање 
пројеката од јавног интереса из области заштите животне 
средине из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету Града 
Београда. 

II. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ 

Члан 3. 
На конкурсу за избор пројеката од јавног интереса из 

области заштите животне средине, могу учествовати удру-
жења која су уписана у регистар надлежног органа у Бео-
граду и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и 
статута, остварују циљеве у области заштите животне сре-
дине.

Уколико се предмет појединачног конкурса односи на 
област која је као обавеза Града дефинисана акционим пла-
новима односно другим планским документима Града Бео-
града, на конкурсу за избор пројеката од јавног интереса 
могу учествовати удружења која су уписана у регистар на-
длежног органа у Београду и која, сагласно одредбама свог 
оснивачког акта и статута, поред остваривања циљева у 
области заштите животне средине, оставрују и циљеве у 
области која је дефинисана предметом конкурса.

III. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА 

Члан 4.
Конкурс за избор пројеката расписује организациона је-

диница Градске управе Града Београда надлежна за послове 
заштите животне средине, на основу претходне сагласности 
градоначелника града Београда. 

Конкурс за финансирање, односно суфинансирање про-
јеката од јавног интереса из области заштите животне сре-
дине, које реализују удружења, расписује се најмање једном 
годишње. 

Конкурс може да буде тематски одређен за пројекте од 
јавног интерса из области заштите животне средине и под 
посебним слоганом, односно из области која је као обаве-
за Града дефинисана акционим плановима односно другим 
планским документима, којима се подстиче остваривање 
циљева из области заштите животне средине. 

Конкурс се објављује на интернет-страници Града Бео-
града (www.beograd.rs) и Порталу е-Управе.

Члан 5. 
Конкурс садржи податке о следећем: 
– област заштите животне средине која се подстиче/област 

која је као обавеза Града дефинисана акционим плановима 
односно другим планским документима, којом се подстиче 
остваривање циљева из области заштите животне средине;

– ко може бити учесник у конкурсу; 
– начин пријављивања на конкурс и рок за подношење 

пријаве; 
– обавезна документација која се подноси за учешће на 

конкурсу и/или друга документација која се подноси за уче-
шће на конкурсу (писма подршке и др.);

– обим средстава која се додељују за реализацију пројекта;
– трајање и крајњи рок реализације пројекта;
– критеријуме и мерила за вредновање и рангирање 

пријављених пројеката; 
– рок за утврђивање предлога листе вредновања и ран-

гирања пријављених пројеката; 
– рок за вршење увида у поднете пријаве и приложену 

документацију; 
– рок за подношење приговора; 
– рок за доношење одлуке о приговору; 
– рок за утврђивање коначне листе вредновања и ранги-

рања пријављених пројеката;
– рок за доношење одлуке о избору пројеката и начин 

њеног објављивања;
– друге податке од значаја за реализацију конкретног 

конкурса, у складу са законом.

IV. ПРОЦЕДУРА, КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА ДОДЕ-
ЛУ СРЕДСТАВА ЗА ОДАБИР ПРОЈЕКАТА 

Члан 6. 
Пријава на конкурс се подноси непосредно на писар-

ници или путем поште, на адресу: Град Београд – Градска 
управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне 
средине, Београд, 27. марта 43-45 и у електронском облику, 
на адресу назначену у конкурсу.



10. јун 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 40 – 7

Пријава се подноси са назнаком:
„Јавни конкурс – Пријава за избор пројеката од јавног 

интереса у области заштите животне средине/области која је 
као обавеза Града дефинисана акционим плановима односно 
другим планским документима, којима се подстиче оствари-
вање циљева из области заштите животне средине на терито-
рији града Београда, који се финансирају, односно суфинан-
сирају из буџета града Београда, које реализују удружења у 
области заштите животне средине – не отварати”. 

У зависности од предмета конкурса, област за коју се 
подноси пријава ће бити назначена конкретним конкурсом.

Рок за подношење пријава на конкурс не може бити кра-
ћи од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Члан 7.
Пријава за избор пројеката се подноси на обрасцу који 

је саставни део конкурса, који нарочито садржи следеће по-
датке: назив пројекта, наративни опис пројекта, податке о 
пројекту, потребним финансијским средствима за његову 
реализацију и податке о подносиоцу пријаве. 

Конкурсом може бити предвиђена и друга документација 
која се подноси за учешће на конкурсу (писма подршке и др.). 

Удружење учествује на конкурсу са једним пројектом.

Члан 8.
Оцена и вредновање пријављених пројеката из области 

заштите животне средине која се подстиче, врши се приме-
ном следећих критеријума и мерила: 

– референце пројекта,
– циљеви који се постижу,
– начин финансирања/ суфинансирања пројекта,
– законитост и ефикасност коришћења средстава.
Максималан, односно фиксни број бодова за сваки од 

критеријума и мерила из става 1. овог члана, дат је у Прило-
гу 1. ове одлуке. 

Сваки критеријум вреднован је одређеним бројем бодо-
ва, тако да максималан збир бодова износи 100. 

Пројектима вреднованим са мање од 50 бодова неће се 
доделити средства из буџета Града Београда. 

У случају да након вредновања пројеката, два или више 
пројеката имају исти број бодова, предност ће бити дата 
пројектима који остваре већи број бодова по критеријуму 
следећим редоследом: Референце пројекта, Циљеви који се 
постижу, Начин финансирања/ суфинансирања пројекта, 
Законитост и ефикасност коришћења средстава.

Члан 9.
Оцена и вредновање пријављених пројеката из области 

која је као обавеза Града дефинисана акционим плановима 
односно другим планским документима, којима се подсти-
че остваривање циљева из области заштите животне среди-
не, врши се применом следећих критеријума и мерила: 

– референце пројекта,
– период реализације пројекта,
– законитост и ефикасност коришћења средстава.
Максималан, односно фиксни број бодова за сваки од 

 критеријума и мерила из става 1. овог члана, дат је у Прило-
гу 2. ове одлуке. 

Сваки критеријум вреднован је одређеним бројем бодо-
ва, тако да максималан збир бодова износи 60. 

У случају да након вредновања пројеката, два или више 
пројеката имају исти број бодова, предност ће бити дата про-
јекту које оствари већи број бодова по критеријуму следећим 
редоследом: Референце пројекта, Период реализације пројек-
та, Законитост и ефикасност коришћења средстава.

V. КОНКУРСНА КОМИСИЈА

Члан 10.
О пријавама по расписаном конкурсу одлучује конкур-

сна комисија коју чини председник и најмање два члана. 
Конкурсну комисију решењем образује руководилац орга-
низационе јединице Градске управе Града Београда надле-
жне за послове заштите животне средине, по овлашћењу 
градоначелника града Београда, датом истовремено са дава-
њем сагласности за расписивање конкурса, из члана 4. став 
1. ове одлуке. Конкурсна комисија одлучује већином гласо-
ва од укупног броја чланова комисије. 

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају 
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, 
односно спровођењем конкурса, а која садржи личне подат-
ке, стручну спрему и звање сваког члана комисије.

О раду конкурсне комисије води се записник. 

Члан 11.
Конкурсна комисија има задатак, да по пријему пријава, 

испита благовременост, допуштеност и уредност поднетих 
пријава. 

Благовремене пријаве су пријаве које су приспеле на 
адресу из члана 6. ове одлуке до дана и часа који су назначе-
ни у конкурсу. 

Допуштене пријаве су пријаве поднете од удружења 
која су уписана у регистар надлежног органа у Београду и 
која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, 
остварују циљеве у области заштите животне средине, од-
носно уколико се предмет појединачног конкурса односи 
на област која је као обавеза Града дефинисана акционим 
плановима односно другим планским документима Града 
Београда, на конкурсу за избор пројеката од јавног интере-
са могу учествовати удружења која су уписана у регистар 
надлежног органа у Београду и која, сагласно одредбама 
свог оснивачког акта и статута, поред остваривања циљева 
у области заштите животне средине, оставрују и циљеве у 
области која је дефинисана предметом конкурса.

Уредне пријаве су пријаве које су поднете на одговарају-
ћим обрасцима, са читко унетим свим траженим подацима, 
уз које је приложена сва документација предвиђена конкур-
сом и које су потписане од овлашћених лица удружења.  

Конкурсна комисија ће одбацити све пријаве које нису 
благовремене, допуштене и уредне. 

Конкурсна комисија ће, по одбацивању пријава које 
нису благовремене, допуштене и уредне, приступити оце-
ни и вредновању пријављених пројеката применом крите-
ријума и мерила датих у Прилогу 1, односно Прилогу 2. ове 
одлуке, у зависности од предмета конкурса.

Члан 12.
Применом критеријума и мерила датих у Прилогу 1, од-

носно Прилогу 2. ове одлуке, у зависности од предмета кон-
курса, конкурсна комисија утврђује предлог листе вредно-
вања и рангирања пријављених пројеката у року одређеном 
у јавном конкурсу, а који не може бити дужи од 30 дана од 
дана истека рока за подношење пријава. 

Предлог листе вредновања и рангирања пријављених 
пројеката, конкурсна комисија објављује на интернет-стра-
ници Града Београда (www.beograd.rs) и Порталу е-Управе.

По објављивању Предлога листе вредновања и рангира-
ња пријављених пројеката, учесници конкурса имају право 
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увида у поднете пријаве и приложену документацију, у року 
од три дана од дана њеног објављивања и право приговора 
у року од осам дана од дана њеног објављивања. 

Удружење којем је у Предлогу листе вредновања и ран-
гирања пријављених пројеката, додељен износ средстава 
у мањем износу од траженог, дужно је да се у року од три 
дана од дана објављивања Предлога листе вредновања и 
рангирања пријављених пројеката, изјасни да ли прихвата 
одобрени износ. 

Уколико удружење у року из става 4. овог члана не до-
стави тражено изјашњење, сматраће се да је удружење оду-
стало од пријаве. 

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, до-
носи руководилац организационе јединице Градске управе 
Града Београда надлежне за послове заштите животне сре-
дине, у року од 15 дана од дана његовог пријема. 

Члан 13.
По окончању поступка по приговорима на Предлог ли-

сте вредновања и рангирања пријављених пројеката, а нај-
касније 60 дана од истека рока за подношење пријава по 
расписаном конкурсу, конкурсна комисија утврђује конач-
ну листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и 
предлог одлуке о избору пројеката по расписаном конкурсу 
и преко организационе јединице Градске управе Града Бео-
града надлежне за послове  заштите животне средине, до-
ставља градоначелнику града Београда, на сагласност. 

Истовремено са давањем сагласности на предлог одлуке 
о избору пројеката по расписаном конкурсу, градоначелник 
града Београда овлашћује руководиоца организационе једи-
нице Градске управе Града Београда надлежне за послове за-
штите животне средине да донесе одлуку о избору пројеката 
по расписаном конкурсу и да закључи појединачне уговоре 
са удружењима за реализацију изабраних пројеката.

Одлуку о избору пројеката руководилац организационе 
јединице Градске управе Града Београда надлежне за посло-
ве заштите животне средине доноси најкасније у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука о избору пројеката се објављује на интер-
нет-страници Града Београда, као и на Порталу е-Управе. 

VI. ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Члан 14.
Додела средстава, по спроведеном конкурсу за избор 

пројеката, врши се према редоследу рангирања у одлуци о 
избору пројеката, применом критеријума из Прилога 1. и 
Прилога 2. ове одлуке, у зависности од предмета конкур-
са, до висине укупно обезбеђених средстава за реализацију 
јавног конкурса, односно на начин дефинисан конкретним 
конкурсом, а на основу уговора закљученим са удружењем. 

Члан 15.
Ако се у спроведеном јавном конкурсу изабере проје-

кат за који је додељен износ средстава у мањем износу од 
траженог, удружење које се изјаснило да прихвата одобре-
ни износ, у обавези је да у року од три дана од дана обја-
вљивања одлуке о избору пројеката, достави: кориговани 
пројекат, изјаву да средства за реализацију пројекта нису на 
други начин већ одобрена, изјаву о непостојању сукоба ин-
тереса и интерни акт о антикорупцијској политици. 

Члан 16.
Уговор са удружењем, између осталог, садржи следеће 

елементе: назив пројекта, рок за реализацију пројекта, ви-
сину одобрених средстава са динамиком и начином пре-
носа средстава, обавезу удружења у погледу достављања 
средстава финансијског обезбеђења уговора за случај нена-
менског трошења средстава, односно за случај неизвршења 
уговорених обавеза, обавезу обавештавања о динамици ре-
ализације и пружања доказа о наменском трошењу средста-
ва, динамику достављања извештаја о реализацији пројекта 
са извештајем и доказима о наменском коришћењу буџет-
ских средстава, обавезу враћања средстава уколико се утвр-
ди да удружење добијена средства не користи за реализо-
вање одобреног пројекта и начин повраћаја средстава, као 
и друга питања која су од значаја за реализацију предмета 
уговора. 

Организациона јединица Градске управе Града Београда 
надлежна за послове заштите животне средине прати реа-
лизацију уговора и врши контролу реализације пројекта. 

Ако се приликом контроле реализације уговора утврди 
ненаменско трошење средстава организациона јединица 
Градске управе Града Београда надлежна за послове зашти-
те животне средине ће раскинути уговор, затражити по-
враћај средстава и активирати средство финансијског обез-
беђења уговора, а удружење је дужно да средства врати са 
законском каматом. 

Члан 17.
Удружење се обавезује да достави извештај о реализа-

цији активности која је предмет конкурса у року утврђеном 
конкурсом и уговором.

Извештај се доставља на обрасцу који прописује орга-
низациона јединица Градске управе Града Београда надле-
жна за послове заштите животне средине.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.
Поступци по расписаном конкурсу организационе је-

динице Градске управе Града Београда надлежне за посло-
ве заштите живот не средине који до ступања на снагу ове 
одлуке нису окончани, окончаће се према одредбама одлуке 
која је важила до ступања на снагу ове одлуке.

Члан 19.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о начину, критеријумима и мерилима за избор про-
јеката од јавног интереса које реализују удружења у обла-
сти заштите животне средине који се финансирају и суфи-
нансирају из буџета града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 36/17 и 85/19).

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 501-334/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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ПРИЛОГ 1
Начин вредновања и рангирања пројеката по утврђеним критеријумима и мерилима, са максималним (МББ), односно 

фиксним бројем бодова (ФББ):
 Критеријуми за 

одабир пројеката
Подкритеријуми за одабир пројеката са 

максималним бројем бодова Опис подкритеријума за одабир пројекта Максимални број 
бодова

Остварен број 
бодова

Референце пројекта: 
МББ 60

Област у којој се реализује пројекат  – По-
пуларизација, подстицање и јачање свести о 

значају заштите животне средине

Промотивне активности: број промотивних активности које доприносе 
образовању, одговорном понашању и активном учешћу грађана у зашти-
ту животне средине града Београда; оригиналност и актуелност теме

МББ: 10

Циљна група: величина циљне групе, начин 
укључивања

Величина циљне групе МББ: 10
Доступност и активно укључивање грађана-волонтера у реализацију 
пројекта

МББ: 5

Доступност и активно укључивање деце у реализацију пројекта МББ: 5
Могућност развијања пројекта МББ: 10

Одрживост пројекта МББ: 10

Сарадња са другим субјектима у реализаци-
ји пројекта

Две и више партнерских организација ФББ: 10
Мање од две партнерске организације ФББ: 5
Немају партнерске организације ФББ: 0

Циљеви који се 
постижу:
ММБ 20

Обим задовољавања јавног интереса Могућност решавања појединачних проблема у области заштите живот-
не средине

МББ: 10

Степен унапређења области у којој се проје-
кат спроводи

Активности које доприносе унапређењу знања о одређеној теми у обла-
сти заштите и унапређења животне средине

МББ: 10

Начин финансира-
ња/ суфинансирања 

пројекта:
ММБ 10

Финансирање из Буџета града или суфинан-
сирање из сопствених или других извора-

(фондова ЕУ, дотација, поклона и др)

Потражује се 100% средстава ФББ:0
Потражује се до 90% средстава ФББ:1
Потражује се до 80% средстава ФББ:2
Потражује се до 50% средстава ФББ:5
Потражује се до 20% средстава ФББ:10

Законитост и ефи-
касност коришћења 

средстава:
МББ 10

Испуњеност уговорних обавеза према кори-
снику средстава буџета којим се подстицао 
пројекат који реализује удружење (претход-

но искуство удружења)

Имају пет и више успешно реализованих пројеката у области на коју се 
односи предлог пројекта

ФББ:10

Имају мање од пет успешно реализованих пројекта у области на коју се 
односи предлог пројекта

ФББ: 5

Немају успешно реализоване пројекте у области на коју се односи 
предлог пројекта

ФББ: 0

УКУПНО: 100

ПРИЛОГ 2.
Начин вредновања и рангирања пројеката из области која је као обавеза Града дефинисана акционим плановима од-

носно другим планским документима, којима се подстиче остваривање циљева из области заштите животне средине, по 
утврђеним критеријумима и мерилима, са максималним (МББ):

Критеријуми за 
одабир пројеката

Подкритеријуми за одабир пројеката са 
максималним бројем бодова Опис подкритеријума за одабир пројекта Максимални број 

бодова
Остварен број 

бодова
Референце пројекта: 

МББ: 40 Квалитет пројекта Изводљивост, План спровођења, Иновативност, Друге информације од 
значаја

МББ: 40

Период реализације 
пројекта:
ММБ: 10

 Дужина трајања пројекта
три месеца ФББ:10
шест месеци ФББ: 5
дуже од шест месеци ФББ: 0

Законитост и ефи-
касност коришћења 

средстава:
МББ: 10

Испуњеност уговорних обавеза према кори-
снику средстава буџета којим се подстицао 
пројекат који реализује удружење (претход-

но искуство удружења)

Имају пет и више успешно реализованих пројеката у области на коју се 
односи предлог пројекта

ФББ:10

Имају мање од пет успешно реализованих пројекта у области на коју се 
односи предлог пројекта

ФББ: 5

Немају успешно реализоване пројекте у области на коју се односи 
предлог пројекта

ФББ: 0

УКУПНО: 60

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 2. став 5. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ КО-

МУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
Члан 1. 

У члану 1. Одлуке о одређивању комуналних делатности 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 2/17, 109/18 и 52/19) број 
„6а” замењује се бројем „7”, а број „6б” замењује се бројем „8”.

У истом члану, после тачке 8. додају се две нове тачке 
које гласе:

„9. сахрањивање кућних љубимаца;

10. обезбеђивање услова за развој, управљање и одржа-
вање сервиса за дигитално пружање услуга у области кому-
налних делатности и осталих послова из надлежности Гра-
да Београда „Београд паметан град – Belgrade smart city”.

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

ња у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-335/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 4. став 4. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 
95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛ-

НОМ РЕДУ

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

Београда, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 
75/16, 19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 
89/20, 106/20, 138/20, 152/20) у члану 5. после става 2. додаје 
се нови став који гласи:

„Уредно стање спољних делова зграде које се налазе у 
просторним културно-историјским целинама или целина-
ма које уживају претходну заштиту, поред значења из ста-
ва 2. овог члана, подразумева и да опште стање зграде мора 
бити такво да не нарушава целокупан изглед зграде и за-
штићене околине.”

Члан 2.
У члану 38. став 1. тачка 11. мења се и гласи:
„11. монтажно-демонтажне типске јавне чесме”. 

Члан 3. 
Назив одељка изнад члана 55. и члан 55. мења се и гласи:

„Монтажно-демонтажне типске јавне чесме

Члан 55.
Монтажно-демонтажне типске јавне чесме су чесме 

монтажног типа које се постављају на површини јавне на-
мене или површини у јавном коришћењу (парк, трг, зелена 
и рекреациона површина, односно друга површина на којој 
се грађани окупљају и задржавају) и које одржава јавно ко-
мунално предузеће, односно друго привредно друштво или 
предузетник коме су ти објекти поверени на одржавање.

Постављена монтажно-демонтажна типска јавна чесма 
прикључује се на јавни водовод и канализацију.

Постављање монтажно-демонтажних типских јавних че-
сми обезбеђује град, односно градска општина преко јавног 
комуналног предузећа, односно привредног друштва, одно-
сно предузетника коме те објекте повери на одржавање.

Субјект из става 1. овог члана поставља монтажно-де-
монтажну типску јавну чесму по претходно прибављеној 
сагласности:

– организационе јединице Градске управе Града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, када се јавна чесма по-
ставља на јавној саобраћајној површини;

– организационе јединице Градске управе Града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се јавна чесма по-
ставља испред зграде која је утврђена за културно добро, 
односно која ужива претходну заштиту или се налази у 
просторној културно-историјској целини, односно целини 
која ужива претходну заштиту;

– субјекта који управља јавном зеленом површином на 
коју се објекат поставља.

Уз захтев за издавање сагласности из става 4. овог члана 
подноси се фотографски приказ и скица места поставља-
ња са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стра-
не лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности 
од намене површине на коју се објекат поставља, приказ 
објекта са техничким описом и фотографским или графич-

ким приказом и техничка документација за постављање и 
прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу, 
оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу.

Монтажно-демонтажне типске јавне чесме морају бити 
у уредном и исправном стању.“

Члан 4. 
У члану 64. став 1. тачка 1. мења се и допуњује новом 

тачком тако да гласи:
„1. спољне делове зграде не држи у уредном стању (члан 

5. став 3);
1а. не обезбеди стручно и квалитетно извођење радова 

на уређењу спољних делова зграде или избором врсте мате-
ријала или боја наруши целокупан изглед зграде и околине 
(члан 7. став 1);“

У истом члану у ставу 4. после речи: „овог члана” ставља 
се запета и додају се речи: „изузев тачке 1.”

Члан 5. 
У члану 64б. став 1. тачка 1. после речи: „члан 5” додају 

се речи: „став 1. и 2.).”
Члан 6.

У члану 65. став 1. тачка 7. мења се и гласи: „монта-
жно-демонтажне типске јавне чесме не поставља и не одр-
жава у складу са чланом 55. ове одлуке”.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-336/21-С, 9. јуна 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године, на основу члана 8. став 2. тачка 10. и члана 12. 
став 1. тачка 6. Закона о главном граду, („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 37/19), члана 1. Закона о финан-
сијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, 
бр. 113/17, 50/18 и 46/21 – УС), а у вези са Стратегијом подсти-
цања рађања („Службени гласнику РС”, број 25/18) и чланом 
31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУKУ
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВА-
ЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШKОВА ПОСТУП-
КА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕ-

ЊА (БМПО) ЗА ПАРОВЕ СА ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ 

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се ближи услови, начин и посту-

пак остваривања права на финансирање трошкова поступ-
ка биомедицински потпомогнутог оплођења за парове са 
једним дететом (у даљем тексту: БМПО), из средстава буџе-
та Града Београда.

Члан 2.
Право на финансирање трошкова поступка БМПО, из 

буџета Града Београда, имају пунолетнa и пословно способ-
нa жена и мушкарац, који воде заједнички живот у складу 
са законом којим се уређују породични односи – супружни-
ци, односно ванбрачни партнери и који су, с обзиром на го-



10. јун 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 40 – 11

дине живота и опште здравствено стање, способни да врше 
родитељску дужност и у таквом су психо-социјалном ста-
њу на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити 
способни да обављају родитељске дужности, у складу са за-
коном, у интересу детета (у даљем тексту: пар).

Члан 3.
Трошкови поступка БМПО у смислу одредаба ове одлуке 

обухватају трошкове поступка БМПО и неопходних лекова.
Комисија здравствене установе из Плана мреже здрав-

ствених установа на територији града Београда утврђује ис-
пуњеност услова за поступак БМПО.

Члан 4.
Парови из члана 2. ове одлуке, морају да испуне следеће 

услове:
1. да је у брачној/ванбрачној заједници жена имала једну 

трудноћу зачету на природан начин и успешан један порођај;
2. да након првог порођаја супружници/ванбрачни 

партнери, биолошки родитељи једног детета, нису оствари-
ли потомство, услед насталог секундарног стерилитета;

3. да је протекло најмање четири године у односу на дан 
подношења пријаве од установљеног проблема за зачећем;

4. да жена до краја календарске године у којој се подноси 
пријава, навршава 42 године живота, односно да у тој годи-
ни није старија од 42 године старости;

5. да имају држављанство Републике Србије, односно да 
је страни држављанин са сталним настањењем у Београду 
или да су избегла, односно интерно расељена и прогнана 
лица са Косова и Метохије; 

6. да има пребивалиште на територији града Београда 
најмање годину дана, пре дана подношења пријаве.

Члан 5.
Организациона јединица Градске управе Града Београда 

надлежна за послове здравства (у даљем тексту: Секретари-
јат за здравство) објављује Јавни позив за подношење пријаве 
за остваривање права на финансирање трошкова поступка 
БМПО, за родитеље – супружнике/ванбрачне партнере са јед-
ним дететом, на званичној интернет-страници Града Београ-
да, а сва обавештења путем средстава јавног информисања. 

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи: ме-
сто и начин подношења пријаве, рок за подношење прија-
ве; услове и критеријуме у складу са овом одлуком; доказе 
које је потребно поднети; рок за утврђивање предлога ли-
сте првенства; начин и рок за подношење приговора, рок за 
одлучивање о приговору; рок за утврђивање коначне листе 
првенства и начин објављивања коначне листе првенства.

Пријава се подноси на обрасцу који се може преузети са 
званичне интернет-странице Града Београда.

Уз пријаву, парови достављају следећу документацију:
– извод из матичне књиге рођених за жену; 
– извод из матичне књиге венчаних, односно овере-

на изјава два сведока да пар остварује заједницу живота у 
складу са законом којим се уређују породични односи (у 
случају ванбрачне заједнице);

– извод из матичне књиге рођених за дете;
– медицинску документацију, односно извештај лекара 

специјалисте о установљеном проблему са зачећем и при-
мењеном лечењу секундарног стерилитета, који садржи ко-
лико година је протекло од установљеног проблема са заче-
ћем и лечења;

– уверење Полицијске управе за Град Београд, о пријави 
пребивалишта за оба партнера;

– уверење о држављанству Републике Србије, за оба 
партнера, односно потврда о сталном настањењу у Репу-
блици Србији. 

Надлежни орган извршиће увид у документацију која се 
прибавља по службеној дужности, и прибавиће податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, у скла-
ду са Законом о општем управном поступку. 

Члан 6.
Руководилац Секретаријата за здравство образује Комиси-

ју за рангирање пријава за финансирање трошкова поступка 
БМПО за парове супружнике/ванбрачне партнере са једним 
дететом, по одредбама ове одлуке (у даљем тексту: Комисија).

Комисија има председника и три члана, а састав и начин 
рада Комисије уређује се актом о образовању.

Комисија предузима све радње у спровођењу поступка 
БМПО:

– прегледа благовремено пристигле пријаве;
– врши оцену испуњености услова за остваривање права 

у складу са одредбама ове одлуке;
– врши рангирање поднетих пријава;
– утврђује предлог листе првенстава у остваривању пра-

ва на финансирање трошкова поступка БМПО; 
– одлучује о приговорима поднетим на Предлог листе 

првенства;
– утврђује Коначну листу првенства.
Стручне и административно-техничке послове за Коми-

сију обавља Секретаријат за здравство.
Комисија је дужна да у свом раду приликом спровођења 

поступка јавног позива и обраде података из пријаве посту-
па у складу са прописима којима се уређује заштита подата-
ка о личности. 

Свака пријава која доспе након рока одређеног у јавном 
позиву, сматраће се неблаговременом и неће се разматрати. По 
пријему, неотворена коверта биће враћена подносиоцу пријаве. 

Ако је пријава са потребном документацијом предата 
препорученом поштом, као дан пријема исте сматра се дан 
када је предата поштанском оператору.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи 
сву потребну документацију која је наведена у јавном позиву 
и неће бити рангирана. 

Члан 7.
Критеријуми на основу којих Комисија врши рангирање 

и који се бодују са највише 100 бодова су следећи: 
1) године старости жене – 70 бодова
– жена која има највећи број година (године и месеци 

се своде на дане) добија 70 бодова, а остале се вреднују по 
формули: број бодова = број година конкретне жене/најве-
ћи број година жене x 70.

2) Трајање секундарног стерилитета – 30 бодова
– трајање секундарног стерилитета – од четири до пет 

година – 10 бодова, од шест до седам година – 20 бодова, за 
више од осам година – 30 бодова.

У случају да парови по оба критеријума остваре исти 
број бодова, предност ће имати пар који је на основу бо-
довања по критеријуму – године старости жене, остварио 
већи број бодова.

Након рангирања поднетих пријава, Комисија објављује 
Предлог листе првенства на званичној интернет-страници 
Града Београда. 

На Предлог листе првенства, подносилац пријаве може 
уложити приговор у року од осам дана од дана објављивања.

Комисија је дужна да одлучи о поднетим приговорима у 
року од 15 дана од дана истека рока за подношење приговора. 

Након истека рока за одлучивање по приговорима, Ко-
мисија је дужна да Коначну листу првенства објави на зва-
ничној интернет-страници Града Београда.
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Члан 8. 
Секретаријат за здравство, на основу Коначне листе 

првенства, најкасније у року од 30 дана, доноси решење о 
остваривању права пара на финансирање трошкова по-
ступка БМПО, из буџета града Београда.

Број парова којима ће бити финансирани трошкови 
БМПО условљен је износом предвиђених средстава у бу-
џету града Београдa, и исти се одређује јавним позивом за 
подношење пријава.

Члан 9.
У случају добровољног одустанка пара на финансирање 

трошкова поступка БМПО, у току целог поступка, или не-
испуњавања услова по одлуци Комисије овлашћене здрав-
ствене установе, Секретаријат за здравство ће следећем пару 
са Коначне листе првенства, донети решење о остваривању 
права на финансирање трошкова поступка БМПО, из буџе-
та Града Београда.

Члан 10.
Поступци БМПО, за парове који су остварили право 

на финансирање, обавиће се у здравственим установама 
из Плана мреже здравствених установа, које имају дозволу 
Министарства здравља за обављање поступка БМПО, са се-
диштем на територији града Београдa. 

Градоначелник града Београда овлашћује руководиоца 
Секретаријата за здравство да закључи уговоре са устано-
вама из претходног става овог члана. 

Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одго-
ворности уговорних страна, а нарочито: предмет уговора, 

рок реализације уговора – БМПО, укупна висина додеље-
них средстава и висина износа по једном пару, број парова 
који се укључују у поступак БМПО, динамика и начин пре-
носа средстава, инструменти обезбеђења за случај ненамен-
ског трошења средстава, начин праћења реализације, оба-
везе установе у погледу реализације и подношењу доказа и 
извештаја о реализацији БМПО, као и друга питања која су 
од значаја за реализацију предмета уговора.

Ради преноса средстава, установе из става 1. овог члана ду-
жнe су да Секретаријату за здравство, доставе извештај о пру-
женим услугама, са подацима: о жени којој је пружена услуга, 
којом методом, колико је средстава утрошено на сваку поједи-
начну услугу, укупан износ за све услуге, спецификацију свих 
трошкова, и рачун, ради преноса средстава из буџета Града 
Београда, за пружену услугу, најкасније у року од 45 дана од 
пружене услуге.

Члан 11.
Одлуку о испуњености услова за укључивање у процес 

БМПО доноси Комисија изабране здравствене установе из 
Плана мреже здравствених установа.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 5-348/21-С, 9. јуна 2021. године
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Никола Никодијевић, ср.
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