
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
октобра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тач-
ка 21. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 
7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00059/2021-24 од 20. октобра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: САВСКИ ВЕНАЦ

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: САВСКИ ВЕНАЦ
1. Новој улици на простору „Београда на води” која по-

чиње од старе Железничке станице и завршава се код пе-
шачке зоне одређује се назив: Улица Краљице Драге Обре-
новић.

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

Скупштина Града Београда
Број 015-654/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14– 
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00057/2020-24 од 20. октобра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ЧУКАРИЦА
1. Улици Жумберачка мења се назив и одређује се нов 

назив: Улица Марка Марковића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-655/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14– други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 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”, број 60/19) и члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Министарства др-
жавне управе и локалне самоуправе број 015-05-00058/2021-24 од 20. октобра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ПАЛИЛУЛА
1. Улици Марка Марковића мења се назив и одређује се нов назив: Нова вучевска.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-656/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. окто-
бра 2021. године, на основу Закона о друштвеној бризи о деци 
(„Службени гласник РС”, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 
47/94, 48/94, 25/96, 29/01, 16/02 – др. закон, 62/03 – др. закон, 
64/03 – исправка др. закона, 101/05 – др. закон, 18/10 – др. 
закон и 113/17 – др. закон), Закона о јавним службама („Слу-
жбени гласник РС”, број 42/19, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 
– исправка др. закона, 83/05 – исправка др. закона и 83/14 – 
др. закон), Закона о класификацији делатности („Службени 
гласник РС”, број 104/09), Уредбе о класификацији делатности 
(„Службени гласник РС”, број 54/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И 

ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
У Одлуци о промени оснивачког акта Центра дечјих 

летовалишта и опоравилишта Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 10/11, 23/13, 11/15, 70/17, 17/20 и 
43/21) врши се следећа измена и допуна:

У члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Центар обавља делатност преко своје радне јединице 

Дирекције која се налази у Београду, Улица Рисанска број 
12, и пословним јединицама: Рудник на Руднику, Букуља у 
Аранђеловцу, Станишинци на Гочу, Митровац на Тари, „Сте-
ван Филиповић” на Дивчибарама, Дечји рекреативни центар 
„Шупља стена” на Авали, „Брус” у Брусу, Улица краља Петра 
Првог, Хвар на Хвару, Јелса на Хвару, Милна на Брачу, Јакљан 
на Јакљану, Промајна код Макарске и Грљевац код Сплита.”

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-674/21-С, 25. октобрa 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
октобра 2021. године, на основу члана 5.став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19), члану 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 47/18), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14, 101/16 
и 37/19) и члана 31. став 1. тачке 8. 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 ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕ-

ЋА „БЕОГРАДВОДЕ”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног водопри-

вредног предузећа „Београдводе” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 51/12, 58/12 – исправка, 10/13, 54/13 – исправ-
ка, 78/14, 57/16 и 73/16), мења се члан 5. и гласи:

„Претежна делатност предузећа је 42.91 – изградња хи-
дротехничких објеката.

У функцији обављања претежне делатности из става 1. 
овог члана предузеће обавља и следеће делатности:

– 01.19 гајење осталих једногодишњих и двогодишњих 
биљака;

– 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада;
– 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности;
– 02.20 сеча дрвећа;
– 02.40 услужне делатности у вези са шумарством;
– 03.22 слатководне аквакултуре;
– 08.11 експлоатација грађевинског и украсног камена, 

кречњака, гипса и креде;
– 08.12 експлоатација шљунка, песка, глине и каолина;
– 09.90 услужне делатности у вези са истраживањем и 

експлоатацијом осталих руда;
– 16.10 резање и обрада дрвета;
– 37.00 уклањање отпадних вода;
– 38.11 сакупљање отпада који није опасан;
– 38.12 сакупљање опасног отпада;
– 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан;
– 38.22 третман и одлагање опасног отпада;
– 38.31 демонтажа олупина;
– 38.32 поновна употреба разврстаних материјала;
– 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области 

управљања отпадом;
– 41.10 разрада грађевинских пројеката;
– 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда;
– 42.13 изградња мостова и тунела;
– 42.21 изградња цевовода;
– 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина;
– 43.22 постављање водоводних, канализационих, греј-

них и климатизационих система;
– 43.99 остали непоменути специфични грађевински ра-

дови;
– 46.13 посредовање у продаји дрвне грађе и грађевин-

ског материјала;
– 46.90 неспецијализована трговина на велико;
– 49.50 цевоводни транспорт;
– 50.30 превоз путника унутрашњим пловним путевима;
– 50.40 превоз терета унутрашњим пловним путевима;
– 52.10 складиштење;
– 52.22 услужне делатности у водном саобраћају;
– 52.24 манипулација теретом;
– 68.32 управљање некретнинама за накнаду;
– 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање;
– 77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме 

и материјалних добара;
– 81.10 услуге одржавања објеката;
– 81.30 услуге уређења и одржавања околине;
– 82.99 остале услужне активности подршке пословању;
– 93.29 остале забавне и рекреативне делатности.
Предузеће обавља делатност из става 1. овог члана као 

делатност од општег интереса у смислу одредби Закона о 
јавним предузећима, те произилази да је носилац искључи-
вог права за обављање тих делатности.”

Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„Предузеће може обављати и друге делатности утврђене 

Статутом предузећа, уз сагласност оснивача.”
Члан 3.

Члан 15. мења се и гласи:
„Основни капитал предузећа износи 71.981.457,45 динара 

(словима: седамдесет један милион деветстотина осамдесе-
тједна хиљада четиристотине педесетседам динара 45/100).
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Износ основног капитала из става 1. овог члана уписаће 
се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре.

Усклађивање основног капитала предузећа врши се у 
складу са законом.”

Члан 4.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке.

Члан 5.
Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 3-672/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
октобра 2021. године, на основу члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 12. став 1. тачка 7. 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 8а. 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 ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕНИ-

ЛО – БЕОГРАД''

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Зеленило– Београд” („Службени лист Града 
Београда”, бр. 57/16 и 79/17), члан 14. мења се и гласи:

„Укупан регистрован основни капитал предузећа изно-
си 372.688.784,57 динара (словима: три стотине седамдесет 
два милиона шест стотина осамдесет осам хиљада седам 
стотина осамдесет четири динара и 57/100) и састоји се од:

– уписаног и унетог неновчаног улога у износу од 
357.766.182,00 динара (словима: тристотинепедесетседам-
милионаседамстотинашесдесетшестхиљадаједнастотинао-
самдесетдвадинара) и 

– уписаног и уплаћеног новчаног улога од 14.922.602,57 
динара (словима: четрнаест милиона девет стотина дваде-
сет две хиљаде шест стотина два динара и 57/100).”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења 
ове одлуке. 

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-673/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу члана 146. став 1. тачка 1. и 
став 2. Закона о привредним друштвима („Службени гла-
сник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14, – др. закон, 5/15, 44/18, 
95/18 и 91/19), а у вези са чл. 10 и 76. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС, и „Службени лист Града Београда”, бр. 17/16 
– одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ ПОВЕЋАЊУ ОСНОВ-
НОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ГСП „БЕОГРАД”

Члан 1.
У Одлуци о повећању основног капитала Јавног кому-

налног предузећа ГСП „Београд” („Службени лист Града 
Београда”, број 138/20) у члану 1. став 2. алинеја друга мења 
се и гласи:

„– у 2022. години за износ од 1.440.000.000,00 динара”. 
У истом члану и ставу, после алинеје друге, додаје се 

алинеја трећа која гласи:
„– у 2023. години за износ од 1.440.000.000,00 динара.”.

Члан 2.
Ова одлука објавиће се у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 34-667/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу одредбе члана 146. Закона о 
привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), чл. 14. и 
42. Закона о јавној својини („Службени гласник РС”, бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17, 95/18 и 
153/20), члана 10. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр.15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 8а) 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 ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУ-
НАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД

Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал Јавног комунал-

ног предузећа „Градска чистоћа” Београд, ПИБ: 100003603, 
матични број: 07045000, износи 1.384.394.000,00 динара 
(словима: једна милијарда три стотине осамдесе т четири 
милиона три стотине деведесет четири хиљаде динара) и 
састоји се од: 

– неновчаног улога у износу од 737.894.000,00 динара 
(словима: седам стотина тридесет седам милиона осам сто-
тина деведесет четири хиљаде динара) и

– новчаног улога у износу од 646.500.000,00 динара (шест 
стотина четрдесет шест милиона петсто хиљада динара).
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Члан 2.
Скупштина Града Београда доноси Одлуку о повећању основног новчаног капитала Јавног комуналног предузећа 

„Градска чистоћа” Београд, за износ од 100.000.000,00 динара (словима: сто милиона динара).
Основ повећања капитала друштва је повећање новчаним улозима Града Београда као Оснивача.

Члан 3.
Укупна вредност основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд, након повећања износи 

1.484.394.000,00 динара (словима: једна милијарда четири стотине осамдесет четири милиона три стотине деведесет чети-
ри хиљаде динара) и састоји се од:

– неновчаног улога у износу од 737.894.000,00 динара (словима: седам стотина тридесет седам милиона осам стотина 
деведесет четири хиљаде динара) и

– новчаног улога у износу од 746.500.000,00 динара (словима: седам стотина четрдесет шест милиона пет стотина хиља-
да динара).

Члан 4.
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд регистроваће се у скла-

ду са законом о регистрацији, у року од 15 дана од дана доношења.

Члан 5.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд сматра се повећаним даном регистрације 

повећања основног капитала.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-669/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу члана 12. тачка 13) Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 33. став 1. и 
члана 34. ст. 1. и 2. Закона о јавном дугу („Службени гла-
сник РС”, бр. 61/05, 107/09,78/11,68/15, 95/18, 91/19 и 149/20) 
и члана 31. тачка 15) Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града 
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Члан 1.
Град Београд задужиће се код пословне банке за финан-

сирање пројекта Изградња линијског парка и пројекта Из-
градња и реконструкција комплекса пијаце Каленић у укуп-
ном износу од 1.777.500.000 динара.

Члан 2.
Укупна вредност радова који ће се финансирати сред-

ствима кредита за пројекат Изградња линијског парка из-
носи 592.500.000 динара, а за пројекат Изградња и рекон-
струкција комплекса пијаце Каленић износи 1.185.000.000 
динара.

Члан 3.
Комисија именована од стране градоначелника Града 

Београда, ће у циљу реализације пројеката из члана 1. ове 

одлуке, упутити позив за достављање понуде пословним 
банкама и извршити избор најбоље понуде.

Члан 4.
Град Београд задужиће се по најповољнијим условима, 

са тим да рок отплате неће бити краћи од пет година не ра-
чунајући период мировања.

Члан 5.
Задуживање из члана 1. ове одлуке извршиће се закљу-

чивањем уговора између изабране пословне банке и Града 
Београда кога представља градоначелник Града Београда.

Члан 6.
Повлачења средстава кредита вршиће се на захтев на-

длежне организационе јединице и користиће се наменски 
за финансирање пројеката из члана 1. ове одлуке.

Реализацију пројеката из члана 1. ове одлуке ће спрово-
дити Секретаријат за инвестиције.

Члан 7.
Град Београд ће приликом доношења одлука о буџе-

ту Града Београда, обезбедити средства за благовремено и 
уредно измирење обавеза по Уговору о зајму.

Члан 8.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-600/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута Града Бео-
града (,,Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), члана 77, а у вези са чланом 78. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 
46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају („Службени гласник РС”, бр. 104/09, 
99/11– др. закон, 71/12 – УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), члана 2а, члана 67. став 4. тачка 3. Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији (,,Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – 
др. закон, 62/06 – др. закон, 61/07, 20/09, 72/09, – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12, – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 
91/15, – аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20), члана 35. 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, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи,104/16 – др. закон, 96/17 усклађени дин. износи, 89/18 – 
усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи и 126/20 – усклађени дин. износи), Закључка Владе 
Републике Србије 05 број 023 – 1438/2021-1 од 18. фебруара 2021. године, донела је

ОДЛУКУ

О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕ-
НИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ 

„YUMCO” А.Д. ВРАЊЕ

Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода од стране ХОЛ-

ДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” А.Д. Врање, МБ: 07105720, ПИБ: 100404127, са стањем на дан 30. 
јун 2020. године, са припадајућом каматом до 26. маја 2021. године, у укупном износу од 18.090.810,99 динара, конвертују се у 
трајни улог у капиталу ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” А.Д. Врање.

Потраживања Града Београда, настала по основу неизмирених јавних прихода ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ 
КОМБИНАТ „YUMCO” А.Д. Врање из става 1. овог члана, чине:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 16.769.224,63 динара:
– Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге у износу од 6.332.314,70 динара;
– Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног про-

стора на објектима и просторима који припадају јединицама локалне самоуправе у износу од 71.538,93 динара; 
– Комунална такса за истакнуту фирму на пословном простору у износу од 2.695.831,92 динара;
– Накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 7.154.899,40 динара;
– Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате у износу од 514.639,68 динара.
2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 1.321.586,36 динара:
– Порез на зараде у износу од 245.980,62 динара;
– Порез на друге приходе у износу од 113.992,95 динара;
– Порез на фонд зарада осталих запослених у износу од 4.474,55 динара;
– Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и пловним објектима у износу од 647.000,37 ди-

нара;
– Порез на зараде – обједињена наплата у износу од 310.126,45 динара и
– Порез на друге приходе – обједињена наплата у износу од 11,42 динара. 

Члан 2.
Конверзија потраживања Града Београда, доспелих са стањем на дан 30. јун 2020. године, са припадајућом каматом до 

26. маја 2021. године, у трајни улог у капиталу ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” А.Д. Врање, 
по основу неизмирених изворних и уступљених јавних прихода, спровешће се као мера реализације усвојеног и правно-
снажног Унапред припремљеног плана реорганизације привредног друштва, након закљученог уговора о конверзији по-
траживања између Града Београда и ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ „YUMCO” А.Д. Врање, у складу са 
овом одлуком и уписа акција Града Београда у Централном регистру хартија од вредности у висини укупног потраживања 
из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-601/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. 
октобра 2021. године, на основу 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), члана 77, а 
у вези са чланом 78. Закона о приватизацији („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентич-
но тумачење), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају 
(„Службени гласник РС”, бр. 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 
– одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), члана 35. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изнoси, 125/14 
– усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 
83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 
96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклaђeни дин. изно-
си, 95/18 – др. зaкoн, 86/19 – усклађени дин. износи и 126/20 
– усклађени дин. износи), члана 2а и члана 67. став 4. тачка 
3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(,,Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 
– исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закони, 62/06 – 
др. закони, 63/06 – исправка др. закона, 61/07, 20/09 – др. за-
кони, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 
47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично тумачење, 
112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19 и 144/20), Закљу-
чaка Владе Републике Србије 05 број 023-3651/2017-1 од 4. 
маја 2017. године, 05 број 023-5426/2019 од 30. маја 2019. го-
дине и 05 број 023-10353/2019-2 од 22. октобра 2019. године, 
донела је

ОДЛУКУ
О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА 
ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУ-
ПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ УЛОГ У КА-
ПИТАЛУ АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ИКАРБУС 
– ФАБРИКА АУТОБУСА И СПЕЦИЈАЛНИХ ВОЗИЛА 
БЕОГРАД (ЗЕМУН), ПИБ: 100001628 МБ: 07739494, СА 
СТАЊЕМ ДУГА НА ДАН 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ, 
СА КАМАТОМ ДО ДАНА 23. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ 
И СА СТАЊЕМ ДУГА НА ДАН 31. МАРТА 2019. ГОДИ-

НЕ, СА КАМАТОМ ДО ДАНА 9. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ

Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу неизми-

рених изворних и уступљених јавних прихода, од стране Ак-
ционарског друштва Икарбус – Фабрика аутобуса и специјал-
них возила Београд (Земун), МБ: 07739494, ПИБ: 100001628, 
са стањем дуга на дан 31. августа 2016. године, са припадају-
ћом каматом до дана 23. октобра 2018. године, у укупном из-
носу од 158.159.535,61 динара, конвертују се у трајни улог у 
капиталу Акционарског друштва Икарбус – Фабрика аутобу-
са и специјалних возила Београд (Земун), и то:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
135.050.632,78 динара:

– Порез на имовину обвезника који води пословне књи-
ге у износу од 118.274.358,46 динара

– Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 2.212.719,40 динара

– Накнада за коришћење грађевинског земљишта у из-
носу од 12.607.196,14 динара

– Посебна накнада за заштиту животне и унапређење 
животне средине у износу од 1.956.358,78 динара

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
23.108.902,83 динара:

– Порез на зараде у оквиру обједињене наплате пореза и 
доприноса у износу од 23.108.902,83 динара

Потраживања Града Београда, настала по основу неи-
змирених изворних и уступљених јавних прихода од стра-
не Акционарског друштва Икарбус – Фабрика аутобуса и 
специјалних возила Београд (Земун), МБ: 07739494, ПИБ: 
100001628, са стањем дуга на дан 31. мартa 2019. године, са 
припадајућом каматом до дана 9. јула 2020. године, у укуп-
ном износу од 89.432.317,99 динара, конвертују се у трајни 
улог у капиталу Акционарског друштва Икарбус – Фабрика 
аутобуса и специјалних возила Београд (Земун), и то:

1) Изворни јавни приходи у укупном износу од 
64.792.255,48 динара:

– Порез на имовину обвезника који води пословне књи-
ге у износу од 61.095.887,32 динара

– Комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору у износу од 350.091,27 динара

– Накнада за коришћење грађевинског земљишта у из-
носу од 354.672,55 динара

– Посебна накнада за заштиту животне и унапређење 
животне средине у износу од 2.991.604,34 динара.

2) Уступљени јавни приходи у укупном износу од 
24.640.062,51 динар:

– Порез на зараде – Обједињена наплата пореза и до-
приноса у износу од 22.497.884,38 динара

– Порез на друге приходе – Обједињена наплата пореза 
и доприноса у износу од 2.142.178,13 динара.

Укупан износ потраживања Града Београда, по основу 
изворних и уступљених јавних прихода, на дан 31. августа 
2016. године, са припадајућом каматом до дана 23. октобра 
2018. године и на дан 31. марта 2019. године, са припадају-
ћом каматом до дана 9. јула 2020. године за пореског обве-
зника Акционарско друштво Икарбус – Фабрика аутобуса и 
специјалних возила Београд (Земун), МБ: 07739494, износи 
247.591.853,60 динара.

Члан 2.
Конверзија доспелих потраживања у трајни улог Града 

Београда у капиталу Акционарског друштва Икарбус – Фа-
брика аутобуса и специјалних возила Београд (Земун), МБ: 
07739494, ПИБ: 100001628, насталих по основу изворних и 
уступљених јавних прихода, са стањем дуга на дан 31. авгу-
ста 2016. године, са припадајућом каматом до дана 23. ок-
тобра 2018. године и са стањем дуга на дан 31. марта 2019. 
године, са каматом до дана 9. јула 2020. године, спровешће 
се као мера реализације усвојених и правоснажних Унапред 
припремљених планова реорганизације привредног дру-
штва.

Члан 3.
Овом одлуком ставља се ван снаге Одлука о конверзи-

ји потраживања Града Београда по основу неизмирених 
изворних и уступљених јавних прихода у трајни улог Града 
Београда у капиталу Привредног друштва Фабрика аутобу-
са и специјалних возила „ИКАРБУС” АД из Београда број 
4-375/17-С, која је објављена у „Службеном листу Града 
Београда”, бр. 44/17 од 30. јуна 2017. године.

Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-602/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. 
октобра 2021. године, на основу 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), члана 35. Зако-
на 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. из-
носи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. за-
кон и 96/17– усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. 
износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи, и 
126/20 – усклађени дин. износи), Закључака Владе Републике 
Србије, 05 број 023-10184/2016-1 од 27. октобра 2016. године 
и 05 број 023-10653/2016 од 9. новембра 2016. године, Одлуке 
Скупштине Града Београда, број 4-995/16-С од 29. децембра 
2016. године и Закључка Владе Републике Србије, 05 број 023-
8508/2021 од 21. септембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИХВАТАЊУ АКЦИЈА БЕЗ НАКНАДЕ ИЗДАВАО-
ЦА КОРПОРАЦИЈЕ „ФАП” А.Д. ПРИБОЈ ОД РЕПУБЛИ-

КЕ СРБИЈЕ
Члан 1.

Град Београд прихвата акције без накнаде издавао-
ца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој, МБ: 07210434, ПИБ: 
101206591 (у даљем тексту: Друштво), од Републике Срби-
је, а све у складу са Закључцима Владе Републике Србије, 05 
број 023-10184/2016-1 од 27. октобра 2016. године и 05 број 
023-10653/2016 од 9. новембра 2016. године, Одлуке Скуп-
штине Града Београда, број 4-995/16-С од 29. децембра 2016. 
године и Закључка Владе Републике Србије, 05 број 023-
8508/2021 од 21. септембра 2021. године.

Члан 2.
Град Београд прихвата, од Републике Србије, без нак-

наде, 22 комада акција ISIN број: RSFAPPE27306 CFI код: 
ESVUFR, (укупна вредност у динарима 22.000,00) у капита-
лу Друштва, као и сва права по основу предметних акција, 
као начин намирења потраживања Града Београда по осно-
ву неизмирених уступљених јавних прихода од стране Кор-
порације „ФАП” а.д. Прибој.

Члан 3.
Република Србија и град Београд закључиће Уговор о 

преносу акција (у даљем тексту: Уговор) у складу са овом 
одлуком и Закључком Владе Републике Србије, 05 број 023-
8508/2021 од 21. септембра 2021. године.

Друштво из члана 1. ове одлуке дужно је да, по пријему 
потписаног Уговора из става 1. овог члана, спроведе одгова-
рајуће промене код надлежних органа. 

Министарство привреде доставиће потписан Уговор из 
става 1. овог члана Министарству финансија – Пореској 
управи ради реализације.

Члан 4.
 Градоначелник Града Београда, у име Града Београда, 

потписаће са Републиком Србијом Уговор о преносу акци-
ја, у складу са овом одлуком и Закључком Владе Републике 
Србије 05 број 023-8508/2021 од 21. септембра 2021. године. 

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-603/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобар 2021. године, на основу члана 31. Статута Града Бео-
града („Службени лист Града Београда ", бр. 39/08, 6/10 и 
23/13, ''Службени гласник РС”, број 7/16-Одлука УС и ''Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19), члана 6. Одлуке о 
грађевинском земљишту („Службени лист Града Београда”, 
бр. 20/15) и у складу са Законом 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), донела је

ТРЕЋЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 

за 2021. годину (у даљем тексту: основни Програм) донела 
је Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. де-
цембра 2020. године („Службени лист Града Београда”, број 
141/20). Прве измене и допуне Програма (у даљем тексту: 
Прве измене Програма) донела је Скупштина Града Београ-
да на седници одржаној 12. марта 2021. године („Службени 
листи Града Београда”, број 12/21), а Друге измене и допуне 
Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 
2021. годину. (у даљем тексту: Друге измене Програма) доне-
ла је Скупштина Града Београда на седници одржаној 9. јуна 
2021. године („Службени лист Града Београда”, број 43/21).

Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта 
на територији Града, улагања у припрему и изградњу обје-
ката од посебног стратешког интереса за развој Града и дру-
га улагања, као и неопходне активности на стварању услова 
и припреми документације за отуђење земљишта које је у 
јавној својини Града Београда. 

Садржином и начином доношења Програма обезбеђује 
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току 
године буду усклађени са реалним потребама и могућно-
стима просторног развоја и омогућава се:

1. остваривање захтева за рационално коришћење гра-
ђевинског земљишта и успостављање оптималног односа 
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објека-
та које она опслужује,

2. висок степен ефикасности у рационализацији плани-
раних радова кроз усклађивање динамике и других услова 
изградње,

3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова,
4. благовремено предузимање свих организационих, 

правних и других мера које су потребне за ефикасно извр-
шавање планираних радова.

Програм садржи преглед свих радова са планираним ак-
тивностима и финансијским средствима на припремању и 
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и 
припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне 
две године, а који су у надлежности Дирекције за грађевин-
ско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту Јав-
ног предузећа).

Упоредо са израдом новог Ребаланса буџета Града Бео-
града за 2021. годину приступило се и изради Трећих из-
мена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског 
земљишта за 2021. годину. Сагласно инструкцијама за ре-
баланс буџета Града Београда, као и наменских средстава у 
ребалансима Републике Србије која су већ пренета, одно-
сно биће пренета у буџет Града Београда, укупно планира-
на средства за реализацију трећих измена Програма износе 
17.285.312.678 динара.
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Повећање средстава у овим изменама, између осталог, 
условила је хитна реализација објекта од значаја за Репу-
блику Србију-насипање терена за потребе изградње депоа 
метроа, приступне саобраћајнице и пратећих објеката на 
локацији Макишко поље, тако да су укупна наменска сред-
ства обезбеђена буџетом републике:

– 1.800.000.000 динара за насипање терена за изградњу 
депоа за метро, дела приступне саобраћајнице, паркинга, 
аутобуског терминуса;

– 1.487.000.000 динара за израду техничке документа-
ције и извођење радова за опремање локације за изградњу 
фабрике вакцина у оквиру привредне зоне аутопут у Новом 
Београду, Земуну и Сурчину;

– 400.000.000 динара за решавање имовинско-правних 
односа за опремање локације за изградњу фабрике вакцина 
у оквиру привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну 
и Сурчину;

– 2.100.000.000 динара за решавање имовинско-прав-
них односа за изградњу насипа за депо за метро, пруге, дела 
приступне саобраћајнице уз депо, терминуса и паркинга у 
функцији метроа на простору Макишко поље;

– 380.000.000 за решавање имовинско-правних односа за 
блок 42 за потребе изградње аутобуске станице.

Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне 
расходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у 
складу са тим, извршиле прерасподелу планираних средста-
ва за реализацију Програма по објектима и активностима.

Програм садржи избор приоритетних програмских зада-
така који су утврђени по следећим основним критеријумима:

– наставак реализације започетих објеката;
– обавезе према инвеститорима по раније закљученим 

уговорима;
– објекти од интереса за град према стратешким плано-

вима развоја;
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже 

и објеката значајних за развој Града у целини;
– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња 

постојећих који су неопходни за реализацију различитих 
садржаја по закљученим уговорима са инвеститорима;

– израда планске и техничке документације за подручја 
чија се изградња планира у наредним годинама.

У току године могуће је вршити прерасподелу финан-
сијских средстава у оквиру укупне вредности Треће измене 
и допуне Програма закључцима градоначелника, односно 
финасијским планом Секретаријата за комуналне и стамбе-
не послове.

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлу-
ком о грађевинском земљишту сачињени су следећи про-
грами:

1. Програм уређивања грађевинског земљишта
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној сво-

јини
3. Програм одржавања и трошкова

Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и 
економским класификацијама

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2021. год.
ПРЕМА ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. год. (дин.)

ПОЗ OБЈЕКАТ
ДРУГЕ ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПЛА-
НА ЗА 2021. год.

ТРЕЋЕ ИЗМЕ-
НЕ И ДОПУ-

НЕ ПЛАНА ЗА 
2021. год.

ТРЕЋЕ 
ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 

2022. год.

ТРЕЋЕ ИЗМЕ-
НЕ И ДОПУНЕ 

ПЛАНА ЗА 
2023. год.

1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 6.281.019.450 6.568.538.543 4.564.877.575 2.610.626.205

I.1. ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И 
ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 308.714.509 292.813.716 285.294.023 279.985.145

А. УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ У ПРЕТХОД-
НОМ ПЕРИОДУ 291.708.882 291.565.094 251.037.532 176.941.657

Б. НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕТЕ У 
ПЛАНСКОЈ ГОДИНИ 8.801.467 742.211 27.108.091 95.763.488

Ц. УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ 8.204.160 506.411 7.148.400 7.280.000
I.2. ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА 306.875.400 693.904.281 172.583.552 37.641.060
1. ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА 250.708.132 662.184.000 128.812.000 16.000.000
2. СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА 9.418.852 7.190.000 11.023.852 3.000.000
3. ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ 20.065.775 6.513.600 6.178.800 6.000.000
4. ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА 0 0 4.000.000 7.000.000
5. ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ 26.682.641 18.016.681 22.568.900 5.641.060

I.3. РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА 5.665.429.541  5.581.820.546  4.107.000.000 2.293.000.000
II. КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 7.978.621.262 9.462.828.805 13.828.957.960 14.067.244.992

II.1. ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА 
РАЗВОЈ ГРАДА 2.127.775.953 3.727.845.320 5.997.498.607 6.941.463.003

1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 1.063.650.953 2.638.075.080 4.060.415.607 5.203.070.003
2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 1.064.125.000 1.089.770.240 1.937.083.000 1.738.393.000

II.2. ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 5.850.845.309 5.734.983.485 7.831.459.353 7.125.781.989
1. САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 3.475.685.087 3.565.121.454 4.260.323.798 3.367.293.000
2. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА 1.417.213.614 1.348.456.318 2.041.566.055 1.767.939.820
3. ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ 659.371.893 595.251.046 951.958.572 1.234.549.169
4. УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА 267.574.715 205.154.667 173.969.730 185.400.000
5. ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ 31.000.000 21.000.000 403.641.198 570.600.000

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ 125.676.130 124.945.330 129.800.000 128.600.000
2. ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 0 0 0 0
3. ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА 138.174.130 211.000.000 149.206.400 73.600.000
4. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 918.000.000 918.000.000 945.000.000 945.000.000

УКУПНО 1+2+3+4: 15.441.490.972 17.285.312.678 19.617.841.935 17.825.071.197
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1. Треће измене и допуне програма уређивања грађевин-
ског земљишта за 2021. годину

Програм који се односи на радове на уређивању грађе-
винског земљишта садржи:

I. Припремање грађевинског земљишта
II. Опремање грађевинског земљишта
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 

за доделу

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе 

се на прибављање урбанистичких планова, истражне радо-
ве, израду геодетских, геолошких и других подлога, спрово-
ђење конкурса и друге документације потребне за израду 
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге по-
требне радње које претходе опремању земљишта.

Планирани радови – програмски задаци у оквиру при-
премања земљишта се групишу у три групе послова и то:

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких 
пројеката и пројеката парцелације

Део Програма који садржи податке о прибављању урбани-
стичких планова приказан је у подгрупама према фази реали-
зације, са износом средстава потребних за њихову израду:

А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о из-
ради у претходном периоду;

Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће 
бити донете у планској години;

Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације.
 Измене у овом делу Програма односе се на усклађивање 

остварене динамике и планиране реализације до краја теку-
ће године. 

2. Припремна документација за израду и спровођење 
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије, 

пројекти)

Део Програма који садржи податке о Припремној доку-
ментацији за израду и спровођење планова приказан је у 
подгупама према врсти послова, са износом средстава по-
требних за њихову реализацију:

1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога;
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других 

конкурса;
3. истраживања, студије, анализе и елаборати;
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти 

за потребе израде планова;
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у 

катастру;
6. прибављање локацијских услова.

3. Решавање имовинско-правних односа

Део Програма који садржи податке о прибављању зе-
мљишта и решавању имовинско-правних послова приказан 
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља 
земљиште, са оквирним износом средстава потребних за 
његову реализацију, и то за:

1. објекте од посебног стратешког интереса за развој 
града;

2. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
3. објекти и мрежа водоснабдевања;
4. објекти и мрежа канализације;
5. уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;

6. изградња и прибављање станова и других простора за 
расељавање.

У овом делу Програма повећана су средства у односу на 
она предвиђена Другим изменама Програма имајући у виду 
хитну реализацију објеката од значаја за Републику Србију 
и то: опремање локације за изградњу фабрике вакцина, Ма-
кишко поље на коме се планира изградња депоа метроа и 
аутобуску станицу у Блоку 42 на Новом Београду, за које су 
средства предвиђена ребалансом буџета Републике Србије, 
као и до сада донета решења и закључене споразуме пред 
надлежним органима за локације предвиђене Програмом. 

Трећим изменама су приказана укупна пренета средства 
из буџета Републике Србије у буџет града, за локације од 
значаја за републику, и за њих су покренути поступци пред 
надлежним органима.

II. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Планирани радови – програмски задаци на комуналном 

опремању земљишта се групишу у две категорије и то:

1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког 
интереса за развој града

Овај део Програма одвојен је као посебан Програм, об-
зиром на специфичност објеката и сложеност процеса пла-
нирања активности.

Трећим изменама Програма у делу саобраћајница са 
припадајућом инфраструктуром извршена је прераспо-
дела средстава у зависности од степена реализације, као и 
повећање за насипање терена за изградњу депоа за метро, 
дела приступне саобраћајнице, паркинга и аутобуског тер-
минуса, чији је почетак изградње планиран за ову годину, 
а финансира се наменским средствима из буџета Републике 
Србије. У делу канализације средства су повећана у складу 
са динамиком реализације објекта КЦС Крњача 2.

2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет 
група послова:

1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
2. Објекти и мрежа водоснабдевања;
3. Објекти и мрежа канализације;
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља;
5. Изградња и прибављање станова и других простора за 

расељавање.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром 

– Програмом су обухваћене активности на припреми и 
изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветље-
ње, измештање и заштита телекомуникационих и елек-
тро-енергетских инсталација) у циљу опремања локација. 
Ова група послова посебно обухвата следеће објекте:

1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тро-
тоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са 
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;

2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадук-

ти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадају-

ћом инфраструктуром представља изградња недостајуће 
инфраструктуре у функцији опремања нових локација по 
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени тех-
нички и формално правни услови. Реализација наведене 
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инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима, а 
тренутно је у реализацији:

– 48 уговора у којима Дирекција преузима обавезу да 
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је 
предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског 
земљишта;

– 217 уговора о заједничком опремању локација у складу 
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи; 

– 52 уговора о финансирању изградње инфраструкту-
ре средствима физичких и правних лица, сагласно члану 
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању до-
приноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени 
лист Града Београда”, број74/15). 

За прву категорију уговора реализација представља 
трошак буџета, за другу категорију инвеститор и Дирек-
ција заједнички учествују у опремању локације сагласно 
дефинисаним уговорним обавезама, док се за трећу кате-
горију уговора реализација спроводи средствима инвести-
тора. Израда техничке документације и изградња одвијају 
под стручним надзором Дирекције уз спровођење свих за-
конских процедура у поступку прибављања грађевинске и 
употребне дозволе, које су на име Града, а изведени инфра-
структурни објекти предају се Граду у трајно власништво. 
Према очекиваној динамици завршетка радова, на одгова-
рајућим програмским позицијима обезбеђена су буџетска 
средства за порез на додату вредност који се измирује до 
примопредаје објеката Граду.

У посебном прилогу Програма дата је табела закључе-
них уговора у складу са чланом 92. Закона о планирању и 
изградњи и уговора о финансирању изградње инфраструк-
туре средствима физичких и правних лица.

Трећим изменама је извршено повећање и прерасподе-
ла средстава у складу са оствареном и предвиђеном дина-
миком у наредном периоду. Приказана су укупно наменски 
пренета средства из буџета Републике Србије у буџет града 
за реализацију опремања локације фабрике вакцина, у из-
носу од 1.487.000.000 динара. 

У овом делу Програма предвиђене су, на основу захтева 
градских општина, и припремне активности на реализаци-
ји следеће инфраструктуре: 

II.2.1.Ц.34 Копаоничка улица на Чукарици
II.2.1.Ц.35 Саобраћајнице у Блоку 51 у Новом Београду
II.2.1.Ц.36 Кружни ток у МЗ Драпшин у Младеновцу
II.2.1.Ц.37 Уређење локације за потребе изградње МРС у 

насељу Алтина 2
II.2.1.Ц.38 Опремање локација за изградњу центара за 

сакупљање отпада на територији града
II.2.1.Е.2.34 Опремање локације за изградњу гараже у 

Влајковићевој улици 2. 
2. Објекти и мрежа водоснабдевања – оваj програм обу-

хвата припремне активности и изградњу и реконструкци-
ју примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања 
града, као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже 
у циљу опремања локација. Ова група послова посебно са-
држи следеће објекте:

1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за 
пречишћавање воде, рени бунари);

2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне ста-
нице...);

3. дистрибутивна мрежа.
Трећим изменама Програма је извршено повећање и 

прерасподела средстава у складу са предвиђеном динами-
ком до краја текуће године.

3. Објекти и мрежа канализације – Оваj Програм обу-
хвата припремне активности и изградњу и реконструкцију 
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних 
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне 
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова по-
себно садржи следеће објекте:

1. постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. канализационе црпне станице;
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађе-

вине...);
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација, 

фекална канализација, општа канализација).
Трећим изменама Програма извршено је смањење и пре-

расподела средстава у складу са оствареном динамиком, 
извршеним коначним обрачунима и предвиђеним активно-
стима до краја текуће године. 

У овом делу Програма предвиђене су, на основу захтева 
градских општина, и припремне активности на реализаци-
ји следеће инфраструктуре:

II.2.3.Б.9 Канализација у Улици Милоша Обилића у Об-
реновцу

II.2.3.Ц.17 Канализација у улици Драге Спасић
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гро-

баља – Програмом су предвиђене активности на изградњи 
и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на 
завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне 
инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и при-
премне активности за потребе формирања новопланира-
них гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе 
послова посебно се идентификује на следеће објекте:

1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта и
3. уређење гробаља.
Трећим изменама Програма је извршено смањење и пре-

расподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном 
динамиком до краја текуће године

5. Изградња и прибављање станова и других простора 
за расељавање – Програмом се планирају активности на из-
градњи нових објекатах за потребе прибављања станова за 
расељавање. 

У овом делу програма извршено је повећање односу на 
Друге измене Програма.

III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

Овај део програма подељен је на активности које обу-
хватају припремне активности у смислу израде пројеката 
парцелације, односно формирање парцела за локације на 
којима су решени имовинско-правни односи, као и приба-
вљање грађевинског земљишта за доделу. 

Основни циљ овог дела Програма је стварање услова за 
ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стам-
бене, пословне и друге намене по локацијама.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 11



Број 96 – 12 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 13



Број 96 – 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 15



Број 96 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 17



Број 96 – 18 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 19



Број 96 – 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 21



Број 96 – 22 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 23



Број 96 – 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 25



Број 96 – 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 27



Број 96 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 29



Број 96 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 31



Број 96 – 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 33



Број 96 – 34 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 35



Број 96 – 36 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 37



Број 96 – 38 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 39



Број 96 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 41



Број 96 – 42 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 43



Број 96 – 44 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 45



Број 96 – 46 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 47



Број 96 – 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 49



Број 96 – 50 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 51



Број 96 – 52 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 53



Број 96 – 54 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 55



Број 96 – 56 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 57



Број 96 – 58 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 59



Број 96 – 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 61



Број 96 – 62 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.



26. октобар 2021. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 63



Број 96 – 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2021.

2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној сво-
јини

Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ ло-
кација које се налазе у јавној својини Града, а за које је пла-
нирано да се у току текуће године спроведе поступак отуђе-
ња земљишта. 

Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује ради из-
градње у складу са планским документом на основу кога 
се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола. 
Процедури отуђења земљишта претходи урбанистичка и 
имовинско-правна провера локације и прибављање одгова-
рајуће документације, као и прибављање процењене вред-
ности земљишта и друге интерне провере. 

На основу прикупљене документације формира се ела-
борат за отуђење који се заједно са иницијативом за отуђе-
ње доставља надлежном Секретаријату. Прослеђена иници-
јатива и пратећи елаборат су предмет разматрања Комисије 
за грађевинско земљиште. По добијању Решења да се при-
ступи отуђењу расписује се јавни оглас за отуђење локаци-
је, који се објављује у дневном листу који се дистрибуира на 
територији Републике Србије, као и на званичном веб сајту 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда. 
Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи се пу-
тем јавног надметања које се организује у просторијама Ди-
рекције. Пријаве за учешће за јавно надметање се доставља-
ју у року не краћем од 30 дана од дана објављивања огласа. 

По спровођењу поступка отуђења записником се кон-
статује да ли је, коме и по којој цени отуђена локација, за 
коју надлежни орган издаје Решење о отуђењу, што је основ 
за закључење Уговора о отуђењу земљишта.

За сваку локацију сагледавају се и приказују површина 
комплекса за доделу и БРГП и намена објеката које је могу-
ће градити на локацији.

Назив локације

Повр-
шина 

комплек-
са (m²)

БРГП
(m²) Намена

1

Локација у Радничкој ули-
ци ГП1, општина Чукарица 12.895 15.474

комерцијална делатност
Локација у Радничкој ули-
ци ГП3, општина Чукарица 33.004 39.605

2 Локација уз Панчевачки 
пут, општина Палилула 40.479 40.479 привредна/комерцијална 

делатност

3
Локација јужно од насеља 
Др Ивана Рибара, општина 
Нови Београд

5.431 16.293 мешовити градски центри

4
Локација уз Улицу Бранка 
Радичевића, 
 општина Лазаревац

2.146 3.090 становање са 
делатностима

5 Локацијауз УМП, Блок 40, 
општина Нови Београд 6.230 13.083 комерцијална делатност

6
Локација у Ул. Љубинке 
Бобић, општина Нови 
Београд

3.206 1.603 спорт

7 Локација уз Грчку улицу, 
општина Нови Београд 2.472 7.416 комерцијална делатност

8

Локација у Омладинској 
улици ГП1, општина Сав-
ски венац

1.036 725
становање са
делатностимаЛокација у Омладинској 

улици ГП2, општина Сав-
ски венац

1.007 705

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења 
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште – 
локације за које ће бити решени имовинско-правни односи 
и створени остали услови за отуђење.

3. Програм одржавања и трошкова

Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта 
за 2021. годину посебно је приказан Програм одржавања 
и трошкова у укупном износу од 220.980.832 динара. Пла-
нирана средства, Трећим Изменама и допунама програма 
промењена су у односу на основни програм у делу трошко-
ва прикључака на инфраструктурне системе који нису у на-
длежности Секретаријата и Дирекције.

У њему су посебно приказани трошкови:
1. одржавања неуређеног грађевинског земљишта који 

представљају трошкове одржавања и кошења неуређених 
површина које су у власништву града Београда, површина 
предвиђених за доделу и по налогу комуналне инспекције;

2. утрошка струје до примопредаје крајњем кориснику 
првенствено семафорских уређаја и јавног осветљења сао-
браћајница које су изграђене, а нису предате крајњем кори-
снику, као и станова који су предати граду Београду, а бро-
јила се и даље воде на Дирекцију;

3. одржавања објеката до примопредаје објеката крајњем 
кориснику као што су санација трафо станица за напајање 
јавног осветљења, чишћење сливника, поправке оштећења 
на објектима и деловима објеката који нису предати крај-
њем кориснику, као и услуге на одржавању објеката и фи-
зичко-техничком обезбеђењу објеката до примопредаје;

4. прикључења на електродистрибутивну, телекомуни-
кациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења 
и остали трошкови који не спадају у инвестиције;

5. казне и кашњења, као и трошкови по судским одлука-
ма, одлукама надзорних органа и другим актима.

ПРОГРАМ ОДРЖА-
ВАЊА И ТРОШКОВА

ДРУГЕ 
ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 

2021.

ТРЕЋЕ 
ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 

2021.

ТРЕЋЕ 
ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА ЗА 

2022.

ТРЕЋЕ 
ИЗМЕ-
НЕ И 

ДОПУНЕ 
ПЛАНА 
ЗА 2023.

1.

ОДРЖАВАЊЕ 
НЕУРЕЂЕНОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

30.000.000 30.000.000 30.000.000 0

2.
УТРОШАК СТРУЈЕ 
ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ 
ОБЈЕКАТА -

12.000.000 12.000.000 12.000.000 18.500.000

3.

ТРОШКОВИ ОДР-
ЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 
ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ 
ОБЈЕКАТА КРАЈЊЕМ 
КОРИСНИКУ

34.363.775 10.000.000 42.106.400 0

4.

ТРОШКОВИ У ВЕЗИ 
СА ПРИКЉУЧЦИМА 
ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 
ЕНЕРГИЈУ, ТОПЛО-
ВОД, ТК ИНСТАЛА-
ЦИЈЕ И ДР.

36.710.355 107.000.000 40.000.000 30.000.000

5. ТРОШКОВИ ЗА КА-
ЗНЕ И КАШЊЕЊА 25.100.000 52.000.000 25.100.000 25.100.000

УКУПНО: 138.174.130 211.000.000 149.206.400 73.600.000

4. Пратећи трошкови реализације програма

Дирекција са Градом Београдом – Секретаријатом за 
стамбено комуналне послове, закључује уговор о регули-
сању међусобних односа у вези са финансирањем поверене 
делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, уна-
пређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обавља-
ње стручних послова на реализацији Програма уређивања 
и доделе грађевинског земљишта за 2021.годину. Саставни 
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обавља-
њу стручних послова на уређивању и додели грађевинског 
земљишта.
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Ови трошкови обухватају трошкове материјала, горива 
и енергије, зараде, накнаде и доприносе, производне услуге 
и остале трошкове.

Трећим Изменама и допунама Програма уређивања и 
доделе грађевинског земљишта за 2021. годину пратећи 
трошкови реализације програма планирани су у износу од 
918.000.000 динара, а у складу са Ценовником о пружању 
услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели 
грађевинског земљишта и Oдлуком о промени одлуке о осни-
вању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда -пречишћен текст („Службени лист Града Београда”, 
бр. 57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19).

Мере за спровођење и реализацију програма
За радове на уређивању грађевинског земљишта обу-

хваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда Ј.П. и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру Про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

Јавно предузеће, сагласно Одлуци о промени одлуке о 
оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 
73/16, 4/17, 36/17, 96/17 и 57/18), у поступку реализације Про-
грама уређивања и доделе грађевинског земљишта има право 
да спроводи све активности и процедуре, у име и за рачун 
Града Београда, да предузима све прописане радње, покре-
ће одговарајуће поступке ради прибављања урбанистичких 
планова, подлога, деобе и формирања парцела, прибављања 
сагласности, грађевинских дозвола, пријаве почетка извође-
ња радова, употребних дозвола као и осталих активности у 
систему ЦЕОП-а, у циљу његовог уређивања.

Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма, 
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију 
и о томе подносити извештаје надлежним органима Града 
Београда.

Израда нове измене и допуне програма уређивања и доделе 
грађевинског земљишта за 2021. годину вршиће се уколико се:

– приступи изради новог ребаланса буџета Града Бео-
града;

– на основу сагледане динамике реализације активности 
у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и 
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће 
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса 
Града Београда на изградњи капиталних објеката од посеб-
ног интереса за град, као и за потребе уређивања нових ло-
кација може извршити прерасподела претходно одобрених 
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и 
стварања могућности уговарања.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 463-668/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Зако-
на о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 
и 88/19), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
„Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗЕЛЕ-

НИЛО – БЕОГРАД” 

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног 
комуналног предузећа „Зеленило – Београд”, коју је донео 
Надзорни одбор предузећа под бројем 18308/2, на седници 
одржаној 25. августа 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-670/21-С, 25. октобар 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2021. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 9а. 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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗMЕНИ 
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕР-

ВИС” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јав-
ног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта 
„Паркинг сервис” Београд, који је донео Надзорни одбор 
предузећа под бројем 8-С/1 на седници одржаноj 12. окто-
бра 2021. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 110-671/21-С, 25. октобра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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КОЛЕКТИВНИ УГОВОРИ

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 55 Статута ЈКП „Јавно осветљење” Београд, репрезентативни синдикат 
код послодавца ЈКП „Јавно осветљење” Београд и то: Синдикат Јавно осветљење Београд,  Независни синдикат у ЈКП „Јав-
но осветљење Београд”, директор ЈКП „Јавно осветљење” Београд и Градоначелник Града Београда, као овлашћени орган 
оснивача, закључују

А НЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  „ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ” БЕОГРАД

Члан 1.
У Колективном уговору код послодавца  Јавно комунално предузеће  „Јавно осветљење” Београд („Службени лист Града 

Београда”, бр 97/18-10), члан 97. став 1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена колективног уговора код послодавца Јавно кому-

нално предузеће „Јавно осветљење” Београд потписаног 10. октобра 2018. године  („Службени лист Града Београда”, бр. 
97/18–10), продужи до 1. децембра 2021. године.”

Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Синдикат
„Јавно осветљење” Београд Независни синдикат у ЈКП „Јавно осветљење” Београд    

Број 04/21 Број  03/21 
Београд, 29. септембра 2021. године Београд, 29. септембра 2021. године

Председник Председник
Срђан Ћаћић, ср. Бранимир Поповић, ср.

ЈКП „Јавно осветљење” Београд Град Београд

Број 5989 Г број 4011-7036/18
Београд, 29. септембра 2021. године Београд, 26. октобра 2021. године

Директор Градоначелник
Александар Цинцар 

– Попоски, ср. Зоран Радојичић, ср.

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гла-
сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС 
и 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење) и члана 71. Статута 
ЈКП „Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 
64/16, 100/17 и 86/19), репрезентативни синдикати код посло-
давца ЈКП „Градска чистоћа” и то: Синдикална орагнизација 
ЈКП „Градска чистоћа”, Независни раднички синдикат ЈКП 
„Градска чистоћа”, Синдикат запослених ЈКП „Градска чисто-
ћа”, Београдска унија синдиката ЈКП „Градска чистоћа”, Син-
дикат возача и радника одржавања ЈКП „Градска чистоћа”, 
Синдикат слободних радника Градске чистоће „Београд”, Не-
зависни синдикат „Чистоћа”, Синдикат „СПАС” ЈКП „Градска 
чистоћа”, Синдикат физичких радника „Јединство” ЈКП „Град-
ска чистоћа”, директор ЈКП „Градска чистоћа” и Градоначел-
ник Града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују:

А НЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈКП 

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД
Члан 1.

У колективном уговору код послодавца ЈКП „Градска 
чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 96/18), члан 
143. став 1. мења се и гласи:

„Потписници овог колективног уговора су сагласни да 
се примена колективног уговора код послодавца ЈКП „Град-
ска чистоћа”, закљученог дана 10. октобра 2018. године 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 96/18), продужи до 1. 
децембра 2021. године.”

Члан 2.

Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Синдикална организација
ЈКП „Градска чистоћа”

Независни раднички 
синдикат

ЈКП „Градска чистоћа”
Београд, 14. октобра 2021. 

године
Београд, 14. октобра 2021. 

године
Драган Станковић, ср. Горан Стојиљковић, ср.

Синдикат запослених
ЈКП „Градска чистоћа”

Београдска унија
синдиката

ЈКП „Градска чистоћа”
Београд, 14. октобра 2021. 

године
Београд, 14. октобра 2021. 

године
Миодраг Стаматовић, ср. Александар Стојановић, ср.

Синдикат возача и радника
одржавања у ЈКП „Градска 

чистоћа”

Синдикат слободних 
радника

Градске чистоће „Београд”
Београд, 14. октобра 2021. 

године
Београд, 14. октобра 2021. 

године
Радомир Пајовић, ср. Недељко Савић, ср.
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Независни синдикат
 „Чистоћа”

Синдикат „Спас”
ЈКП „Градска чистоћа”

Београд, 14. октобра 2021. 
године

Београд, 14. октобра 2021. 
године

Татјана Аничић, ср. Милорад Тривунџа, ср.

Синдикат физичких радни-
ка „Јединство”

ЈКП „Градска чистоћа”

Јавно комунално
предузеће

„Градска чистоћа” Београд
Број 14994

Београд, 14. октобра 2021. 
године

Београд, 14. октобра 2021. 
године

Александар Бајда, ср.
Директор

 Марко Попадић, ср.

Град Београд
Г број 4011-7035/18

Београд, 26. октобра 2021. године
Градоначелник 

Проф. др Зоран Радојичић, ср.

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС, 
113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 49. Статута ЈВП „Београдводе”, репрезентативни синдикат код послодавца 
ЈВП „Београдводе”, в.д. директора Јавног водопривредног предузећа „Београдводе” и градоначелник Града Београда, као 
овлашћени орган оснивача, закључују 

А НЕКС 1
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”

Члан 1.
У Колективном уговору код послодавца ЈВП „Београдводе” („Службени лист Града Београда”, број 95/18), члан 85. став 

1. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена колективног уговора код послодавца ЈВП „Београдводе”, 

потписаног 10. октобра 2018. године („Службени лист Града Београда”, број 95/18), продужи до 1. децембра 2021. године.
Члан 2.

Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Град Београд

Г број 4011-7034/18
Београд, 26. октобра 2021. године

Градоначелник 
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

Синдикална организација 
ЈВП „Београдводе”

Београд, 14. октобра 2021. године
За Синдикат

Радош Арсенијевић, ср.

Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”
Број 3229

Београд, 14. октобра 2021. године
Вд директора 

Владимир Баталовић, ср.

На основу чл. 247. и 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 58. Статута Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада 
Циганлија” Београд, репрезентативни синдикат код послодавца и то: Синдикална организација ЈП „Ада Циганлија”, в.д. 
директора ЈП „Ада Циганлија” и Градоначелник града Београда, као овлашћени орган оснивача, закључују 

А НЕКС I
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВА-

ЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА” БЕОГРАД
Члан 1.

У Колективном уговору код послодавца Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Бео-
град („Службени лист Града Београда”, број 95/18), члан 50. мења се и гласи:

„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се примена колективног уговора код послодавца Јавног преду-
зећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, потписаног 3. октобра 2018. године („Службени лист 
Града Београда”, број 95/18), продужи до 1. децембра 2021. године.
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Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Град Београд
Г број 4011-7038/18

Београд, 26. октобра 2021. године
Градоначелник 

Проф. др Зоран Радојичић, ср.

СО ЈП „Ада Циганлија”
Број 45/1

Београд, 13. октобра 2021. године
Председник

Слободан Андрић, ср.

ЈП „Ада Циганлија” Београд
Број 1110/1

Београд, 13. октобра 2021. године
Вд директора

Роберт Ђукић, ср. 

На основу чл. 247. и чл. 263. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука 
УС и 113/17, 95/18 – аутентично тумачење),      репрезентативни синдикати код послодавца ЈКП „Београдске електране” и 
то: Савез самосталних синдиката Србије – Синдикална организација ЈКП „Београдске електране” и Синдикат ЈКП „Бео-
градске електране” „Независност”, директор ЈКП „Београдске електране” и градоначелник Града Београда, као овлашћени 
орган оснивача, закључују 

А НЕКС I

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА КОД ПОСЛОДАВЦА ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

Члан 1.
У колективном уговору код послодавца ЈКП „Београдске електране” („Службени лист Града Београда”, број 100/18), 

члан 149. мења се и гласи:
„Потписници овог колективног уговора су сагласни да се важење Колективног уговора код послодавца ЈКП „Београд-

ске електране” („Службени лист Града Београда”, број 100/18) продужи до ступања на снагу новог колективног уговора ЈКП 
„Београдске електране”, који ће бити закључен на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и 
стамбеној делатности Града Београда, а најкасније до 1. децембра 2021. године.”

Члан 2.
Овај анекс ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Град Београд ЈКП „Београдске електране”
Г број 4011-7449/18 Број I-10970/2

Београд, 26. октобра 2021. године Београд,  14. октобра 2021. године
Градоначелник Директор

Зоран Радојичић, ср. Раде Баста, ср. 

Синдикална организација
ЈКП „Београдске електране” Београд

Синдикат ЈКП „Београдске електране” 
„Независност” Београд

Београд, 14. октобра 2021. године Београд, 14. октобра 2021. године
Председник Председник 

Славољуб Јовановић, ср. Богољуб Савић, ср.
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На основу члана 247. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17, 95/18 
– аутентично тумачење) и члана 65. став 2. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности 
на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 30/21), репрезентативни синдикати код послодавца Јавног 
комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” и то: Савез самосталних синдиката Србије – Синдикална 
организација ГСП „Београд” и Заједница синдиката Србије – Синдикат радника запослених у ГСП, директор Јавног кому-
налног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” и градоначелник Града Београда, као овлашћени орган оснива-
ча, закључују

А НЕКС IV

КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕО-
ГРАД”

Члан 1.
Мења се Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд” („Службени лист 

Града Београда”, бр. 96/18, 145/19, „Службени гласник РС”, број 104/20 – УС, „Службени лист Града Београда”,  бр. 144/20 и 
84/21), тако што члан 64. став 1. у целини гласи:

„Запослени има право на месечну накнаду за трошкове исхране у току рада у износу од 500,00 динара по радном дану, 
који износ садржи порез и доприносе (бруто), с тим да ће се 300,00 динара (бруто) исплатити у новцу, а 200,00 динара (бру-
то) у боновима за исхрану.”

Члан 2.

Овај анекс уговора ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Град Београд Јавно комунално предузеће
Градско саобраћајно
предузеће „Београд”

Г број 4011-7042/18 Број 11931 
Београд, 26. октобра 2021. године Београд, 7. октобра 2021. године 

Градоначелник Директор
Зоран  Радојичић, ср. Радиша Момчиловић, ср.

Савез самосталних синдиката Србије
Синдикална организација

ГСП „Београд”

Заједница синдиката Србије–
Синдикат радника запослених у ГСП  

Београд, 7. октобра 2021. године Београд, 7. октобра 2021. године
Председник Председник

Зоран Антић, ср. Ненад Костић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о додели назива улици на територији 
градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  1

Одлука о додели назива улици на територији 
градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о додели назива улици на територији 
градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
оснивачког акта Центра дечјих летовалишта и опо-
равилишта Града Београда– – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног водо-привредног предузећа 
„Београдводе”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта Јавног комуналног предузећа „Зеленило – Бео-
град” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3

Одлука о измени и допуни Одлуке о повећању 
основног капитала Јавног комуналног предузећа 
ГСП „Београд”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о повећању основног капитала Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа” Београд – – – 3

Одлука о задужењу Града Београда за финанси-
рање капиталних инвестиционих расхода  – – – – –  4

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених изворних и уступље-
них јавних прихода у трајни улог у капиталу Хол-
динг компаније Памучни комбинат „Yumco” а.д. 
Врање  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о конверзији потраживања Града Бео-
града по основу неизмирених изворних и уступље-
них јавних прихода у трајни улог у капиталу Акци-
онарског друштва Икарбус – фабрика аутобуса

Страна
и специјалних возила Београд (Земун), ПИБ: 100001628 
МБ: 07739494, са стањем дуга на дан 31. августа 2016. 
године, са каматом до дана 23. октобра 2018. године и са 
стањем дуга на дан 31. марта 2019. године, са каматом 
до дана 9. јула 2020. године  – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о прихватању акција без накнаде изда-
ваоца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој од Републике 
Србије  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Треће измене и допуне Програма уређивања и 
доделе грађевинског земљишта за 2021. годину  – –  7

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа „Зеленило 
– Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  65

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
ни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне га-
раже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд  – – 65

Колективни уговори
Анекс I Колективног уговора за Јавно комунал-

но предузеће „Јавно осветљење” Београд– – – – – –  66
Анекс I Колективног уговора код послодавца 

ЈКП „Градска чистоћа” Београд  – – – – – – – – – – –  66
Анекс 1 Колективног уговора код послодавца 

ЈВП „Београдводе”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  67
Анекс I Колективног уговора код послодавца 

Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржа-
вање „Ада Циганлија” Београд  – – – – – – – – – – –  67

Анекс I Колективног уговора код послодавца 
ЈКП „Београдске електране”  – – – – – – – – – – – – –  68

Анекс IV Колективног уговора Јавног комунал-
ног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Бео-
град” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  69
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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


