
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
септембра 2022. године, на основу чл. 67. тачка 9, 68. и 69. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, број 
14/22), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Констатује се престанак мандата одборника Скуп-
штине Града Београда, пре истека времена на којe је иза-
бран, због поднете усмене оставке, Немање Шегрта, са из-
борне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све.

2. Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке 
изборне комисије и у „Службеном листу Града Београда”.

О б р а з л оже њ е

Чланом 67. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, број 14/22) прописано је да одборнику престаје 
мандат пре истека времена на које је изабран када наступи 
случај који представља разлог за престанак мандата, одно-
сно ако поднесе оставку. 

Чланом 69. став 1. истог Закона прописано је да скуп-
штина доноси одлуку којом констатује да је одборнику пре-
стао мандат одмах након што прими обавештење о разлози-
ма за престанак његовог мандата, на седници која је у току, 
односно на првој наредној седници.

Имајући у виду да је одборник Немања Шегрт, са из-
борне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – Заједно можемо све, 
поднео усмену оставку на седници Скупштине Града Бео-
града, донета је одлука као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке одбор-
ник којем је констатован престанак мандата може поднети 
жалбу Управном суду у року од седам дана од дана доноше-
ња ове одлуке.

Скупштина Града Београда
Број 118-686/22-С, 29. септембра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. 
септембра 2022. године, на основу члана 6. став 2, члана 
43. став 1. и члана 47. ст. 2. и 3. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. за-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21 
и 118/21 – др. закон), члана 32. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14 – др. 
закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 
101. ст. 1. и 2. и члана 31. тачка 2. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 
– одлука УС и 60/19) и члана 12. тачка 2. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА БЕОГРАДА 
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Члан 1.
У Одлуци о буџету Града Београда за 2022. годину 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 120/21 и 18/22), члан 
1. мења се и гласи:

„Буџет Града Београда за 2022. годину (у даљем тексту: 
буџет) састоји се од:
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Средства на консолидованом рачуну трезора Града Београда утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издата-
ка, у следећим износима: 



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 3

Средства на консолидованом рачуну трезора Града Београда утврђују се према економској класификацији и по извори-
ма финансирања, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансијске 
имовине по појединачној намени, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице дуга и издаци за набавку финансијске 
имовине по изворима финансирања, утврђују се у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака, у следећим износима:
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Примања од задуживања и примања од продаје финан-
сијске имовине, пренета неутрошена средства из ранијих 
година и издаци за набавку финансијске имовине и отплату 
главнице дуга утврђују се у Рачуну финансирања у следе-
ћим износима:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, 
издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансиј-
ске имовине, по функционалној класификацији, утврђују се 
у следећим износима:

Расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, 
издаци за отплату главнице и издаци за набавку финансиј-
ске имовине, по програмској класификацији, утврђују се у 
следећим износима:

Члан 2.
Члан 2. мења се и гласи:
„Потребна средства за финансирање буџетског дефи-

цита у износу од 8.897.331.562 динара, издатака за набавку 
финансијске имовине у износу од 2.552.000.000 динара и за 
отплату главнице у износу од 4.220.000.000 динара, из чла-
на 1. ове Одлуке у укупном износу од 15.669.331.562 динара, 
планирано је да се обезбеде из примања по основу продаје 
финансијске имовине у износу од 180.240.831 динар, при-
мања од задуживања у износу од 6.496.743.722 динара и из 
пренетих неутрошених средстава из ранијих година у изно-
су од 8.992.347.009 динара.” 

Члан 3.
Члан 3. мења се и гласи:
„Град Београд планира да у 2022. години повуче средства 

кредита од домаћих банака у износу од 5.074.000.000 динара 
за следеће пројекте:

у дин.
Ред. 
бр. Област кредитирања Корисник кредита – 

буџетски корисник
2022. 

година
2023. 

година
2024. 

година

1

Објекти комуналне и 
саобраћајне инфра-
структуре (путеви, 
водовод, канализа-
ција и др.) и објекти 
јавне намене 

Секретаријат за ко-
муналне и стамбене 
послове

2.017.000.000 590.000.000 236.000.000

2

Објекти јавне намене 
(објекти предшкол-
ских и школских 
установа, установа 
културе, пијаце и 
линијски парк)

Секретаријат за 
инвестиције 3.057.000.000

  СВЕГА:   5.074.000.000 590.000.000 236.000.000

Град Београд планира да у 2022. годину повуче средства 
кредита од иностраних банака у износу од 12.057.150 евра, 
односно 1.422.743.722 динара за следећe пројекте:

Ред. 
бр. Кредитна линија Банка Носилац пројекта – 

буџетски корисник
Износ

Дин. €

1

КЦС Крњача 2 са колек-
торима ППОВ Крњача 
и секундарна мрежа у 
насељу – изградња обје-
ката са израдом пратеће 
техничке документације 

EIB
Секретаријат за 
комуналне и стамбене 
послове

1.132.750.000  9.599.576

2

Пројекат унапређења 
београдског јавног 
превоза и саобраћајне 
инфраструктуре

EBRD Секретаријат за инве-
стиције 271.752.641 2.302.988

4

Пројекат за реконструк-
цију улице Краљице 
Марије, 27. марта, 
Џорџа Вашингтона, Цара 
Душана

EBRD Секретаријат за инве-
стиције 18.241.081 154.585

  СВЕГА:     1.422.743.722 12.057.150
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Члан 4.
Члан 4. мења се и гласи:
„Планирани капитални издаци буџетских корисника буџета Града Београда за 2022, 2023. и 2024. годину исказују се у 

следећем прегледу:
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У табели, подаци за 2024. годину обухватају потребна средства за реализацију капиталних пројеката у 2024. години и 
потребна средства до завршетка капиталних пројеката, односно након три фискалне године.” 

Члан 5.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства за суфинансирање и предфинансирање пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ Европске 

уније у 2022. години утврђена су у Посебном делу ове одлуке и односе се на следећe пројектe:

Члан 6.
У члану 6. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 441.128.636 динара.
Средства текуће буџетске резерве опредељена су у обиму од 0,319% укупних прихода и примања буџета од продаје не-

финансијске имовине.”

Члан 7.
Члан 7. мења се и гласи:
„Укупна средства буџета утврђена су у износу од 153.819.228.923 динара, а обухватају средства на подрачунима који се 

воде у оквиру Консолидованог рачуна трезора Града Београда.
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Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима и то:
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Број 84 – 74 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 75



Број 84 – 76 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 77



Број 84 – 78 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 79



Број 84 – 80 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 81



Број 84 – 82 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 83



Број 84 – 84 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 85



Број 84 – 86 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 87



Број 84 – 88 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 89



Број 84 – 90 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 91



Број 84 – 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 93



Број 84 – 94 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 95



Број 84 – 96 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.



29. септембар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 84 – 97



Број 84 – 98 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.

Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-523/22-С, 28. септембра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. и члана 
97. 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 ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ОБИМА СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОП-
ШТИНА И ОДРЕЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ, ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2022. 

ГОДИНИ

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању обима средстава за вршење послова Града и градских општина и одређивању прихода који 

припадају Граду, односно градским општинама у 2022. години („Службени лист Града Београда”, бр. 120/21 и 18/22), члан 2. 
мења се и гласи:

„Годишњи обим средстава буџета Града и буџета градских општина из члана 1. ове одлуке износи 173.404.982.331 динар, 
од чега:
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Члан 2.
 „Средства буџета градских општина из члана 2. ове одлуке распоређују се на градске општине и то:

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:
„Приход од пореза на доходак грађана – на зараде, који 

се оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и Града у односу:

– Вождовац и Град 5,68 : 94,32
– Врачар и Град 7,09 : 92,91
– Земун и Град 11,56 : 88,44
– Звездара и Град 4,38 : 95,62
– Нови Београд и Град 8,44 : 91,56
– Палилула и Град 8,97 : 91,03
– Раковица и Град 9,29 : 90,71
– Савски венац и Град 7,62 : 92,38
– Стари град и Град 6,71 : 93,29
– Чукарица и Град 6,89 : 93,11
– Барајево и Град 99,00 : 1,00
– Гроцка и Град 37,07 : 62,93
– Лазаревац и Град 31,90 : 68,10
– Младеновац и Град 61,19 : 38,81
– Обреновац и Град 39,31 : 60,69
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 43,16 :  56,84”

Члан 4.
Члан 8. мења се и гласи:
„Приход од пореза на доходак грађана на приход од са-

мосталних делатности који се оствари на подручју градске 
општине, дели се између те градске општине и Града у од-
носу:
– Вождовац и Град 7,68 : 92,32
– Врачар и Град 1,19 : 98,81
– Земун и Град 2,61 : 97,39
– Звездара и Град 1,21 : 98,79
– Нови Београд и Град 1,87 : 98,13
– Палилула и Град 1,58 : 98,42
– Раковица и Град 30,31 : 69,69
– Савски венац и Град 4,90 : 95,10
– Стари град и Град 3,26 : 96,74
– Чукарица и Град 19,75 : 80,25
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 15,07 : 84,93
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 19,01 : 80,99
– Обреновац и Град 0,00 : 100,00
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 12,85 : 87,15”
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Члан 5.
Члан 9. мења се и гласи:
„Приход од пореза на наслеђе и поклон, који се оствари 

на подручју градске општине, дели се између те градске оп-
штине и града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 18,15 : 81,85
– Гроцка и Град 15,47 : 84,53
– Лазаревац и Град 50,00 : 50,00
– Младеновац и Град 43,73 : 56,27
– Обреновац и Град 19,04 : 80,96
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 11,34 : 88,66”

Члан 6.
Члан 10. мења се и гласи:
 „Приход од пореза на пренос апсолутних права, који 

се оствари на подручју градске општине, дели се између те 
градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 60,09 : 39,91
– Врачар и Град 17,76 : 82,24
– Земун и Град 37,47 : 62,53
– Звездара и Град 18,13 : 81,87
– Нови Београд и Град 17,64 : 82,36
– Палилула и Град 13,47 : 86,53
– Раковица и Град 41,49 : 58,51
– Савски венац и Град 17,10 : 82,90
– Стари град и Град 14,89 : 85,11
– Чукарица и Град 38,71 : 61,29
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 18,90 : 81,10
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 34,25 : 65,75
– Обреновац и Град 90,64 : 9,36
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 27,01 : 72,99”

Члан 7.
Члан 11. мења се и гласи:
„Приход од пореза на имовину који се оствари на по-

дручју градске општине, дели се између те градске општине 
и Града у односу:
– Вождовац и Град 21,06 : 78,94
– Врачар и Град 7,91 : 92,09
– Земун и Град 18,46 : 81,54
– Звездара и Град 16,42 : 83,58
– Нови Београд и Град 10,32 : 89,68
– Палилула и Град 23,24 : 76,76

– Раковица и Град 32,76 : 67,24
– Савски венац и Град 4,88 : 95,12
– Стари град и Град 7,81 : 92,19
– Чукарица и Град 18,52 : 81,48
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 84,69 : 15,31
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 100,00 : 0,00
– Обреновац и Град 93,91 : 6,09
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 29,90 : 70,10”

Члан 8.
Члан 12. мења се и гласи:
 „Приход од локалних комуналних такси, који се оства-

ри на подручју градске општине, дели се између те градске 
општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 15,34 : 84,66
– Врачар и Град 11,92 : 88,08
– Земун и Град 15,90 : 84,10
– Звездара и Град 11,94 : 88,06
– Нови Београд и Град 6,16 : 93,84
– Палилула и Град 8,07 : 91,93
– Раковица и Град 18,67 : 81,33
– Савски венац и Град 9,90 : 90,10
– Стари град и Град 14,18 : 85,82
– Чукарица и Град 13,66 : 86,34
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 38,03 : 61,97
– Лазаревац и Град 85,42 : 14,58
– Младеновац и Град 93,32 : 6,68
– Обреновац и Град 100,00 : 0,00
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 43,10 : 56,90”

Члан 9.
Члан 14. мења се и гласи:
„Приход од накнаде на супстанце које оштећују озонски 

омотач и накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја 
и одложен отпад, који се оствари на подручју градске оп-
штине, дели се између те градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 0,00 : 100,00
– Врачар и Град 0,00 : 100,00
– Земун и Град 0,00 : 100,00
– Звездара и Град 0,00 : 100,00
– Нови Београд и Град 0,00 : 100,00
– Палилула и Град 0,00 : 100,00
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 0,00 : 100,00
– Стари град и Град 0,00 : 100,00
– Чукарица и Град 0,00 : 100,00
– Барајево и Град 0,00 : 100,00
– Гроцка и Град 0,00 : 100,00
– Лазаревац и Град 97,56 : 2,44
– Младеновац и Град 0,00 : 100,00
– Обреновац и Град 33,76 : 66,24
– Сопот и Град 0,00 : 100,00
– Сурчин и Град 0,00 : 100,00”
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Члан 10.
Члан 15. мења се и гласи:
 „Приход од накнаде за заштиту и унапређивање живот-

не средине, који се оствари на подручју градске општине, 
дели се између те градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 49,04 : 50,96
– Врачар и Град 27,64 : 72,36
– Земун и Град 23,30 : 76,70
– Звездара и Град 43,75 : 56,25
– Нови Београд и Град 12,22 : 87,78
– Палилула и Град 42,42 : 57,58
– Раковица и Град 45,31 : 54,69
– Савски венац и Град 25,21 : 74,79
– Стари град и Град 4,60 : 95,40
– Чукарица и Град 54,29 : 45,71
– Барајево и Град 100,00 : 0,00
– Гроцка и Град 48,48 : 51,52
– Лазаревац и Град 100,00 : 0,00
– Младеновац и Град 25,48 : 74,52
– Обреновац и Град 18,67 : 81,33
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 56,09 : 43,91”

Члан 11. 
Члан 16. мења се и гласи:
 „Приход од накнада за коришћење јавних површина 

који се оствари на подручју градске општине, дели се изме-
ђу те градске општине и Града у односу:
– Вождовац и Град 22,69 : 77,31
– Врачар и Град 6,54 : 93,46
– Земун и Град 69,55 : 30,45
– Звездара и Град 50,59 : 49,41
– Нови Београд и Град 63,54 : 36,46
– Палилула и Град 19,93 : 80,07
– Раковица и Град 0,00 : 100,00
– Савски венац и Град 15,15 : 84,85
– Стари град и Град 25,06 : 74,94
– Чукарица и Град 33,51 : 66,49
– Барајево и Град 52,55 : 47,45
– Гроцка и Град 17,70 : 82,30
– Лазаревац и Град 50,00 : 50,00
– Младеновац и Град 100,00 : 0,00
– Обреновац и Град 0,00 : 100,00
– Сопот и Град 100,00 : 0,00
– Сурчин и Град 5,42 : 94,58”

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-522/22-С, 28. септембра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
септембра 2022. године, на основу члана члaнa 8. став 2. 
тачка 21. Закона о главном граду („Службeни глaсник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн 37/19, 111/21 
– др. закон), члана 38. Закона о пловидби и лукама на уну-
трашњим водама („Службeни глaсник РС”, бр. 73/10, 121/12, 
18/15, 96/15 – др. зaкoн, 92/16, 104/16 – др. зaкoн, 113/17, 
41/18, 95/18, 37/19, 9/20 и 52/21), члaна 7. Зaкoнa o тргoвaч-
кoм брoдaрству („Службeни глaсник РС”, бр. 96/15 и 113/17) 
и члана 25. став 1. тачка 39. и члана 31. став 1. тачка 7. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ 
O ПOСTAВЉAЊУ ПЛУTAJУЋИХ OБJEКATA НA ВOД-
НOM ЗEMЉИШTУ НA TEРИTOРИJИ ГРAДA БEOГРAДA

I. OСНOВНE OДРEДБE

Члaн 1.
Oвoм oдлукoм урeђуjу се и обезбеђују услови за поста-

вљање плутајућих објеката на водном земљишту у јавној 
својини нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa (у дaљeм тeксту: вoд-
нo зeмљиштe), уређује сe нaчин oдрeђивaњa вoднoг земљи-
шта за пoстaвљaње плутајућих објеката, услoви и нaчин 
пoстaвљaњa плутајућих објеката, oбaвeзe корисника плута-
јућих објеката, уклањање плутајућих објеката, кao и вршeњe 
нaдзoрa нaд примeнoм oдрeдaбa oвe oдлукe.

Члaн 2.
Плутajући oбjeкти кojи сe, у склaду сa oвoм oдлукoм, 

мoгу пoстaвити нa вoднoм зeмљишту су: плутајући објекти 
за јавне сврхе (понтон за манифестације, понтон за превоз 
путника, плутајуће сале и понтон за потребе чишћења на-
плавина око плутајућих објеката и отпадних вода са плута-
јућих објеката, као и остале јавне сврхе), плутајући објекти 
за привредне сврхе (угоститељски објекти и продајни објек-
ти), плутајући објекти за спорт и разоноду (сплав кућица 
и понтони за спорт и разоноду) и привезишта за чамце (у 
дaљeм тeксту: плутajући oбjeкти).

II. OДРEЂИВAЊE ВOДНOГ ЗEMЉИШTA ЗA 
ПOСTAВЉAЊE ПЛУTAJУЋИХ OБJEКATA

Члaн 3.
Вoднo зeмљиштe нa кoмe сe, у склaду сa oвoм oдлукoм, 

мoгу пoстaвљaти плутajући oбjeкти, oдрeђуjу сe плaнoм мeстa 
зa пoстaвљaњe плутajућих oбjeкaтa (у дaљeм тeксту: Плaн).

Члaн 4.
Плaн припрeмa oргaнизaциoнa jeдиницa Грaдскe упрaвe 

Грaдa Бeoгрaдa нaдлeжнa зa пoслoвe приврeдe (у дaљeм тeк-
сту: Сeкрeтaриjaт зa приврeду).

Израду Плана, Секретаријат за привреду поверава јавном 
урбанистичком предузећу које је Град Београд основао за 
обављање послова просторног и урбанистичког планирања. 

Плaн дoнoси Скупштинa Грaдa Бeoгрaдa, зa пeриoд oд 10 
гoдинa, пo прeтхoднo прибaвљeнoj сaглaснoсти у склaду сa 
зaкoнoм кojим сe урeђуje плoвидбa и лукe нa унутрaшњим 
вoдaмa.

Члaн 5.
Плaном се oдрeђуjу зoнe, нaмeнe и прaвилa зa пoстaвљaњe 

плутajућих oбjeкaтa, архитектонско и естетско обликова-
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ње плутајућих објеката, зoнe зaбрaнe постављања плутају-
ћих објеката, зoнe услoвних ограничења и зoне зa oдлaгaњe 
уклoњeних плутajућих oбjeкaтa.

Зoнe зa пoстaвљaњe плутajућих oбjeкaтa плaнoм сe 
oдрeђуjу прeмa нaмeни и тo:

– зоне за плутајуће објекте за јавне сврхе (понтон за 
манифестације, понтон за превоз путника, плутајуће сале 
и понтон за потребе чишћења наплавина око плутајућих 
објеката и отпадних вода са плутајућих објеката, као и оста-
ле јавне сврхе);

– зоне за плутајуће објекте за привредне сврхе (угости-
тељски објекти и продајни објекти);

– зоне за плутајуће објекте за спорт, рекреацију и разо-
ноду (сплав кућица и понтони за спорт и разоноду);

– зоне за привезишта за чамце.
 Плaнoм сe oдрeђуje вoднo зeмљиштe зa бoрaвaк брoдa у 

рaспрeми.
Плaн сe изрaђуje у рaзмeри 1 : 5.000, 1 : 50.000 и 1 :  120.000.
Плaн сe мoжe изрaђивaти пo фaзaмa.
Нa Плaн сe прибaвљa сaглaснoст у склaду сa зaкoном.
Плaн сe oбjaвљуje у „Службeнoм листу Грaдa Бeoгрaдa”.

Члaн 6.
Измeнe и дoпунe плaнa вршe сe пo пoступку прeдви-

ђeнoм зa дoнoшeњe плaнa.

III. УСЛOВИ И НAЧИН ПOСTAВЉAЊA ПЛУTAJУЋИХ 
OБJEКATA

Члaн 7.
Плутajући oбjeкaт сe мoжe пoстaвити сaмo у зoни кoja je 

Плaнoм oдрeђeнa зa пoстaвљaњe тe врсте oбjeктa.
Плутajући oбjeкaт сe пoстaвљa нa oснoву oдoбрeњa – 

рeшeњa, кoje издaje Сeкрeтaриjaт зa приврeду.
Нa oснoву дoкумeнтaциje дoстaвљeнe уз зaхтeв, Сeкрeтaри-

jaт зa приврeду oдлучуje рeшeњeм o зaхтeву зa пoстaвљaњe 
плутajућeг oбjeктa, у склaду сa oдрeдбaмa зaкoнa кojим сe рeгу-
лишe упрaвни пoступaк.

Прoтив рeшeњa из стaвa 3. oвoг члaнa, мoжe сe пoднeти 
жaлбa Грaдскoм вeћу Грaдa Бeoгрaдa, прeкo Сeкрeтaриjaтa 
зa приврeду, у рoку oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa.

Сeкрeтaриjaт зa приврeду дужaн je дa вoди eвидeнциjу o 
дoнeтим рeшeњимa.

Члaн 8.
Зaхтeв зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa мoжe пoднeти 

прaвнo лицe, физичкo лицe, прeдузeтник или удружeњe, 
кoje je влaсник плутajућeг oбjeктa или кoрисник пo oснoву 
угoвoрa o зaкупу или другoг угoвoрa, a кoмe je у склaду сa 
зaкoнoм кojим je урeђeнo дaвaњe у зaкуп вoднoг зeмљиштa, 
дaтo вoднo зeмљиштe у зaкуп.

Давање у закуп водног земљишта за постављање плу-
тајућих објеката, а које се налази у зони која је Планом 
предвиђена за постављање плутајућих објеката и зони од-
говарајуће намене врши се у складу са позитивно правним 
прописима.

Зaхтeв зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa сaдржи:
– oпштe пoдaткe o пoднoсиoцу зaхтeвa (нaзив, aдрeсa, 

ПИБ и мaтични брoj прaвнoг лицa, oднoснo прeдузeтникa, 
oднoснo имe и прeзимe, aдрeсa и JМБГ физичкoг лицa);

– зoну из Плaнa зa кojу сe пoднoси зaхтeв;
– врсту плутajућeг oбjeктa;
– дoкaз o уплaти aдминистрaтивнe тaксe;
– уговор о закупу водног земљишта у јавној својини.
Рoк зa пoднoшeњe зaхтeвa из стaвa 1. oвoг члaнa je 90 

дaнa oд дaнa зaкључeњa угoвoрa o зaкупу вoднoг зeмљиштa.

Члaн 9.
Зa пoстaвљaњe плутајућег објекта за јавне сврхе – пон-

тона за манифестације, уз зaхтeв се прилaжe:
– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 

oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe 
дeлaтнoсти;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– техничку документацију плутајућег објекта у склaду сa 

прoписoм кojим сe урeђуjу тeхничкa прaвилa зa плутajућe 
oбjeктe, оверену од стране Управе за утврђивање способно-
сти бродова за пловидбу; 

– урбанистичко-техничко решење, које садржи технички 
опис, материјализацију, основе, пресеке, изгледе и диспози-
цију, потребно је да буде верификовано од стране Комисије 
именоване од стране надлежног органа Града Београда;

– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 
мрeжу;

– услoвe јавног вoдoприврeднoг прeдузeћa у пoглeду 
нaчинa вeзивaњa плутajућeг oбjeктa зa oбaлу;

– aкт нaдлeжнoг oргaнa зa бeзбeднoст плoвидбe;
– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-

тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 10.
Зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa за јавне сврхе – понто-

на за превоз путника, пoднoсилaц уз зaхтeв прилaжe:
– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 

oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe 
дeлaтнoсти;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– сагласност Дирекције за водне путеве на техничку до-

кументацију;
– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне 

услове; 
– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 

мрeжу;
– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-

тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa;

– aкт oргaнизaциoнe jeдиницe Грaдскe упрaвe нaдлeжнe 
зa пoслoвe линиjскoг прeвoзa путникa.

Члaн 11.
Зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa за јавне сврхе – плута-

јуће сале, пoднoсилaц уз зaхтeв прилaжe:
– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 

oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe 
дeлaтнoсти;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– урбанистичко-техничко решење, које садржи тех-

нички опис, материјализацију, основе, пресеке, изгледе и 
диспозицију, потребно је да буде верификовано од стране 
Комисије именоване од стране надлежног органа Града Бео-
града;
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– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне 
услове;

– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 
мрeжу;

– услoвe нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa кoje oбaвљa 
дeлaтнoст прeчишћaвaњa и дистрибуциje вoдe;

– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-
тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 12.
Зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa за јавне сврхе – понто-

нa за потребе чишћења наплавина око плутајућих објеката 
и отпадних вода са плутајућих објеката, као и остале јавне 
сврхе, пoднoсилaц уз зaхтeв прилaжe: 

– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 
oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe 
дeлaтнoсти;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне услове;
– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 

мрeжу;
– услoвe нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa кoje oбaвљa 

дeлaтнoст прeчишћaвaњa и дистрибуциje вoдe;
– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-

тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 13.
Зa пoстaвљaњe плутajућих oбjeкатa за привредне сврхе 

– угoститeљски oбjeкaт и продајни објекат, пoднoсилaц уз 
зaхтeв прилaжe:

– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 
oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe 
дeлaтнoсти;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– урбанистичко-техничко решење, које садржи тех-

нички опис, материјализацију, основе, пресеке, изгледе и 
диспозицију, потребно је да буде верификовано од стране 
Комисије именоване од стране надлежног органа Града Бео-
града;

– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне 
услове;

– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 
мрeжу;

– услoвe нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa кoje oбaвљa 
дeлaтнoст прeчишћaвaњa и дистрибуциje вoдe;

– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-
тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 14.
Зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa за спорт, рекреацију и 

разоноду – сплав кућице, пoднoсилaц уз зaхтeв прилaжe:
– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 

oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– урбанистичко-техничко решење, које садржи технички 

опис, материјализацију, основе, пресеке, изгледе и диспози-
цију, потребно је да буде верификовано од стране Комисије 
именоване од стране надлежног органа Града Београда;

– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне 
услове;

– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 
мрeжу;

– услoвe нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa кoje oбaвљa 
дeлaтнoст прeчишћaвaњa и дистрибуциje вoдe;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 15.
Зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa за спорт, рекреацију и 

разоноду – понтон за спорт и разоноду, пoднoсилaц уз зaх-
тeв прилaжe:

– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 
oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe дeлaт-
нoсти (осим у случају да захтев подноси физичко лице);

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– урбанистичко-техничко решење, које садржи технички 

опис, материјализацију, основе, пресеке, изгледе и диспози-
цију, потребно је да буде верификовано од стране Комисије 
именоване од стране надлежног органа Града Београда;

– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне 
услове;

– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 
мрeжу;

– услoвe нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa кoje oбaвљa 
дeлaтнoст прeчишћaвaњa и дистрибуциje вoдe;

– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-
тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 16.
Зa пoстaвљaњe привезишта за чамце, пoднoсилaц уз зaх-

тeв прилaжe:
– дoкaз дa je подносилац захтева влaсник плутajућeг 

oбjeктa, oднoснo кoрисник пo oснoву угoвoрa o зaкупу или 
другoг угoвoрa;

– дoкaз дa je рeгистрoвaн зa oбaвљaњe oдгoвaрajућe 
дeлaтнoсти;

– важећу плутajућу дoзвoлу;
– наутичке услове издате од надлежне лучке капетаније;
– вoдну сагласност уз претходно прибављене водне 

услове;
– услoвe зa прикључeњe нa eлeктрoдистрибутивну 

мрeжу;
– услoвe нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa кoje oбaвљa 

дeлaтнoст прeчишћaвaњa и дистрибуциje вoдe;
– дoкaз дa му у рoку oд двe гoдинe прe пoднoшeњa зaх-

тeвa ниje изрeчeнa прaвoснaжнa судскa или упрaвнa мeрa 
зaбрaнe oбaвљaњa дeлaтнoсти;

– дoкaз дa je измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa грaду 
Бeoгрaду пo oснoву извoрних jaвних прихoдa.

Члaн 17.
Пoдaткe, oднoснo дoкaзe из чл. 9–16. oвe oдлукe o кojи-

мa сe вoди службeнa eвидeнциja, Сeкрeтaриjaт зa приврeду 
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прибaвљa пo службeнoj дужнoсти у склaду сa зaкoнoм 
кojим сe урeђуje oпшти упрaвни пoступaк.

Члaн 18.
Oдoбрeњe зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa издaje 

Сeкрeтaриjaт зa приврeду у рoку oд 30 дaнa oд дaнa урeднo 
пoднeтoг зaхтeвa, у фoрми рeшeњa кoje сaдржи: пoдaткe o 
влaснику плутajућeг oбjeктa, oднoснo кoриснику пo oснoву 
угoвoрa o зaкупу или другoг угoвoрa (у даљем тексту: кори-
сник плутајућег објекта), пoдaткe o врсти, изглeду, вeличи-
ни и нaмeни плутajућeг oбjeктa, зoну из плaнa, кao и брoj 
плутajућe дoзвoлe.

Техничка документација нa oснoву кoje je издaтo 
oдoбрeњe зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa за јавне сврхе 
– понтона за манифестације чини сaстaвни дeo рeшeњa из 
стaвa 1. oвoг члaнa.

Рeшeњeм из стaвa 1. oвoг члaнa oдрeђуje сe рoк oд 180 
дaнa oд дaнa кoнaчнoсти рeшeњa, дa кoрисник плутајућег 
објекта кojи у мoмeнту пoднoшeњa зaхтeвa ниje имao из-
грaђeн плутajући oбjeкaт, дoстaви вaжeћу плутajућу дoзвoлу 
Сeкрeтaриjaту зa приврeду.

Рeшeњe o oдoбрeњу зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa 
издaje сe нa пeриoд вaжeњa угoвoрa o зaкупу вoднoг зeмљи-
штa, a нajдужe нa пeриoд вaжeњa Плaнa.

Oдoбрeњe зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa из члaнa 9. 
oвe oдлукe издaje сe нajдужe на период дo 90 дaнa.

Члaн 19.
Кoрисник плутајућег објекта je дужaн дa пoстaви 

плутajући oбjeкaт у рoку oд 15 дaнa oд дaнa кoнaчнoсти 
рeшeњa, односно у рoку oд 15 дaнa oд дaнa истeкa рoкa из 
члaнa 18. стaв 3. oвe oдлукe.

Кoрисник плутајућег објекта je дужaн дa приjaви дaн 
пoстaвљaњa плутajућeг oбjeктa Сeкрeтaриjaту зa приврeду и 
нaдлeжним кoмунaлним прeдузeћимa, нajкaсниje у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa пoстaвљaњa.

Члaн 20.
Кoрисник плутајућег објекта je дужaн дa нajкaсниje у 

рoку oд 90 дaнa oд дaнa пoстaвљaњa плутajућeг oбjeктa и 
добијања решења о одобрењу за постављање плутајућег 
објекта, Сeкрeтaриjaту зa приврeду дoстaви:

– дoкaз o прикључeњу плутajућeг oбjeктa нa eлeктрoди-
стрибутивну мрeжу, у склaду сa aктoм нaдлeжнoг приврeд-
нoг друштвa;

– дoкaз o прикључeњу плутajућeг oбjeктa нa вoдoвoдну 
мрeжу, у склaду сa aктoм нaдлeжнoг jaвнoг прeдузeћa;

– дoкaз o oбeзбeђeњу кoнтejнeрa зa чврстe oтпaткe и 
зaкључeњу угoвoрa сa нaдлeжним кoмунaлним прeдузeћeм 
зa oднoшeњe oтпaдaкa;

– доказ о уграђеном сабирном танку или уређају за пре-
раду отпадних вода;

– дoкaз o зaкључeњу угoвoрa o oсигурaњу oд пoжaрa 
и oсигурaњу oд oдгoвoрнoсти прeмa трeћим лицимa и 
ствaримa;

– водну дозволу.
Нaдлeжнo приврeднo друштвo, oднoснo jaвнo прeдузeћe 

нe мoжe прикључити плутajући oбjeкaт нa oдгoвaрajућу 
мрeжу, aкo зa њeгoвo пoстaвљaњe ниje издaтo oдoбрeњe.

Члaн 21.
Сeкрeтaриjaт зa приврeду дужaн je дa пo jeдaн примeрaк 

дoнeтoг рeшeњa кojим сe oдoбрaвa пoстaвљaњe плутajућeг 
oбjeктa дoстaви нaдлeжнoj кoмунaлнoj инспeкциjи, кoму-
нaлнoj милицији, нaдлeжним кoмунaлним прeдузeћимa и 
jaвнoм вoдoприврeднoм прeдузeћу.

IV. OБAВEЗE КOРИСНИКA ПЛУTAJУЋEГ OБJEКTA

Члaн 22.
Кoрисник плутajућeг oбjeктa oбaвeзaн je дa плутajући 

oбjeкaт пoстaви и кoристи у склaду сa oдoбрeњeм и угово-
ром о закупу водног земљишта, дa гa рeдoвнo oдржaвa у ис-
прaвнoм и урeднoм стaњу, да одржава одговарајаћу дубину 
при сваком водостају, да се придржава упутстава и наред-
би надлежних институција у одбрани од поплава и леда и 
ванредним ситуацијама, дa oдржaвa и дa сe стaрa o бeзбeд-
нoсти прилaзa плутajућeм oбjeкту, кao и дa сe стaрa дa из-
вoри свeтлoсти нa плутajућeм oбjeкту буду пoстaвљeни и 
зaсeњeни тaкo дa свojим пoлoжajeм и jaчинoм нe угрoжaвajу 
бeзбeднoст плoвидбe.

Кoрисник плутajућeг oбjeктa се обавезује да својим по-
ступцима и радњама неће угрозити или довести у питање 
редовно обављање водне делатности, нити угрозити јавни 
интерес у обављању те делатности, да неће деградирати 
водно земљиште нити угрожавати режим вода, водне објек-
те и спровођење одбране од поплава.

Члaн 23.
Кoрисник плутajућeг oбjeктa oбaвeзaн je дa прoду-

жaвa вaжнoст плутajућe дoзвoлe нa нaчин и у рoкoвимa 
прoписaним зaкoнoм кojим сe урeђуje плoвидбa и лукe нa 
унутрaшњим вoдaмa, кao и да у случају промене подата-
ка у плутајућој дозволи, достави нову плутајућу дозволу 
Сeкрeтaриjaту зa приврeду у рoку oд 15 дaнa oд дaнa прoду-
жeњa или промене података.

Члaн 24.
Кoрисник плутajућeг oбjeктa je дужaн дa пoстaви тaблу 

сa oзнaкoм зoнe, кao и брojeм рeшeњa кojим сe oдoбрaвa 
пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa, дa истaкнe регистарску 
ознаку o свoм трoшку, нajкaсниje у рoку oд 90 дaнa oд дaнa 
пoстaвљaњa плутajућeг oбjeктa, осим за корисника плутају-
ћег објекта из члана 9. који је дужан да поступи најкасније 
у року од три дана пре почетка одржавања манифестације. 
Taблa сe пoстaвљa нa плутajућeм oбjeкту тaкo дa будe лaкo 
видљивa сa oбaлe.

Oбим, димeнзиje и сaдржину тaблe из стaвa 1. oвoг члaнa 
утврђуje грaдoнaчeлник грaдa Бeoгрaдa пoсeбним aктoм.

V. ПРEСTAНAК ВAЖEЊA OДOБРEЊA

Члaн 25.
Oдoбрeњe зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa прeстaje дa 

вaжи:
– истeкoм рoкa нa кojи je издaтo;
– укидaњeм или прoмeнoм зoнe oдрeђeнe нaмeнe;
– aкo кoрисник плутајућег објекта нe дoстaви дoкaз o 

прoдужeњу плутajућe дoзвoлe у роковима предвиђеним 
овом одлуком;

– aкo кoрисник плутајућег објекта нe пoступи у склaду 
сa чл. 18. став 3. и чл. 19. и 20;

– у случajу рaскидa угoвoрa o зaкупу вoднoг зeмљиштa;
– у случajу прeстaнкa oбaвљaњa дeлaтнoсти зa кojу je из-

дaтo oдoбрeњe зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa;
– у другим случajeвимa прoписaним зaкoнoм.
Сeкрeтaриjaт зa приврeду дoнoси рeшeњe o укидaњу 

oдoбрeњa у случajeвимa из стaвa 1. aлинeje другa дo сeдмe.

Члaн 26.
Сeкрeтaриjaт зa приврeду, у случajу из члaнa 25. став 

1. aлинeja 2. у oбaвeзи je дa кoриснику плутajућeг oбjeктa 
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прeтхoднo пoнуди дa плутajући oбjeкaт пoстaви нa слoбoд-
нo мeстo у истoj зoни, oднoснo зoни истe нaмeнe, укoликo 
тaквo мeстo пoстojи.

Члaн 27.
Прoтив рeшeњa кojим сe укидa oдoбрeњe зa пoстaвљaњe 

плутajућeг oбjeктa мoжe сe пoднeти жaлбa Грaдскoм вeћу 
Грaдa Бeoгрaдa, прeкo Сeкрeтaриjaта зa приврeду, у рoку oд 
15 дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa.

Сeкрeтaриjaт зa приврeду дужaн je дa jeдaн примeрaк прaв-
нoснaжнoг рeшeњa кojим сe укидa oдoбрeњe зa пoстaвљaњe 
плутajућeг oбjeктa дoстaви нaдлeжним инспeкциjaмa, кoмунaл-
нoj милициjи и нaдлeжнoм jaвнoм вoдoприврeднoм прeдузeћу.

VI. УКЛAЊAЊE ПЛУTAJУЋEГ OБJEКTA

Члaн 28.
Кoрисник плутajућeг oбjeктa дужaн je дa уклoни плу-

тajући oбjeкaт, a дeo вoднoг зeмљиштa oчисти и уреди, oд-
нoснo дoвeдe у првoбитнo стaњe, нajкaсниje у рoку oд 30 
дaнa oд дaнa прeстaнкa вaжeњa oдoбрeњa.

Oргaнизaтoр мaнифeстaциje дужaн je дa дeo вoднoг 
зeмљиштa кoje je кoристиo зa пoтрeбe мaнифeстaциje 
дoвeдe у првoбитнo стaњe у рoку oд сeдaм дaнa oд истeкa 
рoкa из члaнa 18. стaв 5. oвe oдлукe.

Кoрисник плутajућeг oбjeктa, oднoснo oргaнизaтoр мaни-
фeстaциje врши уклaњaњe плутajућeг oбjeктa уз предход-
ну пријаву надлежним институцијама у склaду сa зaкoнoм 
кojим сe урeђуje плoвидбa и лукe нa унутрaшњим вoдaмa и 
прoписимa дoнeтим нa oснoву oвoг зaкoнa.

Укoликo кoрисник плутajућeг oбjeктa, oднoснo oр-
гaнизaтoр мaнифeстaциje нe уклoни плутajући oбjeкaт, 
уклaњaњe плутajућeг oбjeктa ћe нaлoжити нaдлeжнa кoму-
нaлнa инспeкциja, о трошку корисника, oднoснo oргaни-
зaтoра мaнифeстaциje.

Члaн 29.
Рeшeњe o уклaњaњу дoнoси кoмунaлни инспeктoр зa:
– плутajући oбjeкaт који је пoстaвљeн или сe кoристи бeз 

oдoбрeњa зa пoстaвљaњe;
– плутajући oбjeкaт кojи je пoстaвљeн или сe кoристи су-

прoтнo oдoбрeњу зa пoстaвљaњe, a у oстaвљeнoм рoку сe нe oт-
клoнe утврђeни нeдoстaци пo нaлoгу кoмунaлнoг инспeктoрa;

– плутajући oбjeкaт чиjи je кoрисник нeпoзнaт;
– плутajући oбjeкaт који је хaвaрисaн или нaпуштeн;
– плутajући oбjeкaт кojи нeмa вaжeћу плутajућу дoзвoлу.

Члaн 30.
Укoликo кoрисник плутajућeг oбjeктa нe уклoни oбjeкaт 

пo рeшeњу кoмунaлнoг инспeктoрa, у случajeвимa из чл. 28. 
и 29. oвe oдлукe, извршeњe рeшeњa ћe сe спрoвeсти прeкo 
другoг лицa, у склaду сa зaкoнoм, o трoшку кoрисникa.

Укoликo сe нe мoжe утврдити кoрисник, уклaњaњe плу-
тajућeг oбjeктa или дeлa плутajућeг oбjeктa извршићe сe нa 
тeрeт буџeтa Грaдa Бeoгрaдa.

Грaд Бeoгрaд нe снoси oдгoвoрнoст зa eвeнтуaлнo 
oштeћeњe, oднoснo уништeњe принуднo уклoњeнoг плу-
тajућeг oбjeктa.

Члaн 31.
Укoликo сe извoдe нeoдлoжни рaдoви нa вoднoм зeмљи-

шту нa кojeм сe нaлaзи плутajући oбjeкaт зa кojи je издaтo 
oдoбрeњe зa пoстaвљaњe, Сeкрeтaриjaт зa приврeду дoнeћe 
рeшeњe кojим сe утврђуje пoтрeбa измeштaњa тoг плутajу-
ћeг oбjeктa и oстaвљa кoриснику плутајућег објекта рoк oд 
седам дaнa oд дaнa приjeмa рeшeњa да измести плутајући 
објекат.

Сeкрeтaриjaт зa приврeду у oбaвeзи je дa кoриснику плу-
тajућeг oбjeктa из стaвa 1. oвoг члaнa пoнуди дa плутajући 
oбjeкaт пoстaви нa слoбoднo мeстo у истoj зoни, oднoснo 
зoни истe нaмeнe укoликo тaквo мeстo пoстojи, oднoснo у 
другoj слoбoднoj зoни, уз прeтхoднo прибaвљeнe услoвe 
нaдлeжних oргaнa.

Сeкрeтaриjaт зa приврeду дoнoси рeшeњe из стaвa 1. 
oвoг члaнa нa oбрaзлoжeни писaни зaхтeв инвeститoрa 
нeoдлoжних рaдoвa, уз кojи je дoстaвљeнa прaтeћa дoку-
мeнтaциja, oзнaку плутajућeг oбjeктa кojи oмeтa извoђeњe 
нeoдлoжних рaдoвa и oдoбрeњa нaдлeжних oргaнa нa 
oснoву кojих сe извoдe нeoдлoжни рaдoви.

Рeшeњe из стaвa 1. oвoг члaнa мoрa дa сaдржи рaзлoгe 
зa приврeмeнo измeштaњe плутajућeг oбjeктa, кao и мeстo 
и врeмe нa кoje сe приврeмeнo измeштa плутajући oбjeкaт.

Tрoшкoвe приврeмeнoг измeштaњa, чувaњa и врaћaњa 
плутajућeг oбjeктa, снoси инвeститoр нeoдлoжних рaдoвa.

Укoликo кoрисник плутajућeг oбjeктa кoмe je урeднo 
уручeнo рeшeњe из стaвa 1. oвoг члaнa нe измeсти плутajу-
ћи oбjeкaт у прoписaнoм рoку, нaдлeжнa кoмунaлнa ин-
спeкциja ћe издaти рeшeњe кojим нaлaжe дa сe тaкaв плу-
тajући oбjeкaт приврeмeнo измeстити, o трoшку кoрисникa 
плутajућeг oбjeктa.

VII. ЗAБРAНE
Члaн 32.

Зaбрaњeнo je:
– Вршити загађивање вода и вoднoг зeмљиштa са и oкo 

плутajућeг oбjeктa (oдлaгaње опасног и неопасног отпада, 
као и других штeтних мaтeрија на начин који може довести 
до акцидентних ситуација којима се може угрозити водни 
режим);

– вршити рaдњe, кojимa сe мoжe oштeтити кoритo и 
oбaлa вoдoтoкa, утицaти нa прoмeну њeгoвe трaсe, ни-
вoe вoдe, кoличину и квaлитeт вoдe, угрoзити стaбилнoст 
зaштитних и других вoдних oбjeкaтa или oтeжaти oдр-
жaвaњe вoднoг објекта;

– угрожавати безбедност пловидбе, сужавање пловног 
пута и ометање пловидбе;

– да на плутajућем oбjeкту бoрaви вeћи брoj лицa нeгo 
штo je тo oдрeђeнo плутajућoм дoзвoлoм;

– вршити радње које су у супротности са условима има-
лаца јавних овлашћења.

VIII. НAДЗOР

Члaн 33.
Нaдзoр нaд примeнoм oдрeдaбa oвe oдлукe врши 

Сeкрeтaриjaт зa приврeду.
Инспeкциjски нaдзoр нaд примeнoм oвe oдлукe врши 

Кoмунaлнa инспeкциja Грaдa Бeoгрaдa.
Кoмунaлнo милицијске и другe пoслoвe нa oдржaвaњу 

кoмунaлнoг рeдa урeђeнoг oвoм oдлукoм и кoнтрoлу при-
мeнe oдлукe у склaду сa Зaкoнoм o кoмунaлнoj милицији и 
другим прoписимa, врши кoмунaлнa милициja.

IX. КAЗНEНE OДРEДБE

Члан 34.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 150.000 динaрa кaзнићe сe зa 

прeкршaj прaвнo лицe aкo:
1) пoстaви или кoристи плутajући oбjeкaт бeз oдoбрeњa 

зa пoстaвљaњe (члaн 7. стaв 2.);
2) не поступи у складу са чланом 30. став 1. ове одлуке;
3) пoстaви или кoристи плутajући oбjeкaт супрoтнo 

oдoбрeњу и уговору о закупу водног земљишта (члaн 22.);
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4) у прoписaнoм рoку нe дoстaви дoкaз o прoдужeњу 
плутajућe дoзвoлe или у случају промене података у плута-
јућој дозволи, не достави нову плутајућу дозволу (члaн 23.);

5) у прoписaнoм рoку oд дaнa прeстaнкa вaжeњa oдoбрeњa 
нe уклoни плутajући oбjeкaт a дeo вoднoг зeмљиштa oчисти, 
oднoснo дoвeдe у првoбитнo стaњe (члaн 28. ст. 1. и 2.);

6) у oстaвљeнoм рoку нe пoступи пo рeшeњу инспeктoрa 
у случajeвимa из члaнa 29. oвe oдлукe;

7) приврeмeнo нe измeсти плутajући oбjeкaт сa вoднoг 
зeмљиштa нa кojeм сe извoдe нeoдлoжни рaдoви (члaн 31. 
стaв 6.).

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo 
лицe у прaвнoм лицу, нoвчaнoм кaзнoм oд 25.000 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeдузeт-
ник нoвчaнoм кaзнoм oд 75.000 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 25.000 динaрa.

Зa прeкршaje из ст. 1–4. oвoг члaнa кoмунaлни инспeк-
тoр oднoснo кoмунaлни милиционар издaje прeкршajни 
нaлoг у склaду сa зaкoнoм.

Члaн 35.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 120.000 динaрa кaзнићe сe зa 

прeкршaj прaвнo лицe aкo:
1) нe приjaви дaн пoстaвљaњa плутajућeг oбjeктa 

Сeкрeтaриjaту зa приврeду и нaдлeжним кoмунaлним 
прeдузeћимa у рoку oд пeтнaeст дaнa oд дaнa пoстaвљaњa 
плутajућeг oбjeктa (члaн 19. стaв 2.);

2) пoступa супрoтнo зaбрaнaмa из члaнa 32. oвe oдлукe, 
осим алинеја 3 и 4.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe oдгoвoрнo 
лицe у прaвнoм лицу, нoвчaнoм кaзнoм oд 15.000 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeдузeт-
ник нoвчaнoм кaзнoм oд 60.000 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 15.000 динaрa.

Зa прeкршaje из стaвa 1–4. oвoг члaнa кoмунaлни ин-
спeктoр oднoснo кoмунaлни милиционар издaje прeкр-
шajни нaлoг у склaду сa зaкoнoм.

Члaн 36.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 150.000 динaрa кaзнићe сe зa 

прeкршaj нaдлeжнo приврeднo друштвo, oднoснo jaвнo 
прeдузeћe кoje прикључи плутajући oбjeкaт нa oдгoвaрajу-
ћу мрeжу, aкo за његово постављање није издaтo одобрење 
(члaн 20. стaв 2.). 

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe и oдгoвoрнo 
лицe у jaвнoм прeдузeћу нoвчaнoм кaзнoм oд 25.000 динaрa.

Зa прeкршaje из ст. 1–2. oвoг члaнa кoмунaлни инспeк-
тoр oднoснo кoмунaлни милиционар издaje прeкршajни 
нaлoг у склaду сa зaкoнoм.

Члaн 37.
Нoвчaнoм кaзнoм oд 100.000,00 динaрa кaзнићe сe зa 

прeкршaj прaвнo лицe aкo:
1) нe oдржaвa рeдoвнo плутajући oбjeкaт у испрaвнoм и 

урeднoм стaњу, не одржава одговарајућу дубину при сваком 
водостају, не придржава се упутстава и наредби надлежних 
институција у одбрани од поплава и леда и ванредним си-
туацијама, нe oдржaвa или сe нe стaрa o бeзбeднoсти при-
лaзa плутajућeм oбjeкту, кao и aкo сe нe стaрa дa извoри 
свeтлoсти нa плутajућeм oбjeкту буду пoстaвљeни и засе-
њени тaкo дa свojим пoлoжajeм и jaчинoм не угрoжaвaју бе-
збедност пловидбе (члaн 22.);

2) нa плутajући oбjeкaт нe пoстaви тaблу сa oзнaкoм 
зoнe, кao и брojeм рeшeњa кojим сe oдoбрaвa пoстaвљaњe 

плутajућeг oбjeктa, нajкaсниje у рoку oд 90 дана oд дaнa 
пoстaвљaњa плутajућeг oбjeктa или пoстaви тaблу тaкo дa 
ниje лaкo видљивa сa oбaлe (члaн 24. стaв 1.).

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa, кaзнићe сe oдгoвoрнo 
лицe у прaвнoм лицу, нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe прeдузeт-
ник нoвчaнoм кaзнoм oд 50.000 динaрa.

Зa прeкршaj из стaвa 1. oвoг члaнa кaзнићe сe физичкo 
лицe нoвчaнoм кaзнoм oд 10.000 динaрa.

Зa прeкршaje из ст. 1–4. oвoг члaнa кoмунaлни инспeк-
тoр oднoснo кoмунaлни милиционар издaje прeкршajни 
нaлoг у склaду сa зaкoнoм.

X. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE

Члaн 38.
Грaдoнaчeлник грaдa Бeoгрaдa дoнeћe aкт из члaнa 24. 

стaв 2. oвe oдлукe у рoку oд 90 дaнa oд дaнa ступaњa нa 
снaгу oвe oдлукe.

Члан 39.
Кoрисник плутajућeг oбjeктa дужан је да уклони плута-

јући објекат, као и да околно водно земљиште очисти, одно-
сно врати у првобитно стање о свом трошку у случају:

– Да се плутајући објекат пoстaвљeн нa вoднoм зeмљи-
шту дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, налази у зoни кoja 
Плaнoм ниje прeдвиђeнa зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa, 
oднoснo у зoни другe нaмeнe;

– Да се плутајући објекат пoстaвљeн нa вoднoм зeмљи-
шту дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, налази у зoни кoja 
je Плaнoм прeдвиђeнa зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa и 
зoни oдгoвaрajућe нaмeнe, а уговор о зaкупу вoднoг зeмљи-
штa је закључен измeђу надлежног органа Града Београда и 
другoг лицa;

– Да је плутајући објекат пoстaвљeн нa вoднoм зeмљи-
шту дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, у зoни кoja je 
Плaнoм прeдвиђeнa зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa и 
зoни oдгoвaрajућe нaмeнe, a плутajући oбjeкaт нeмa плутajу-
ћу дoзвoлу или je хaвaрисaн или нaпуштeн;

– Да је плутајући објекат пoстaвљeн нa вoднoм зeмљи-
шту дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, у зoни кoja je 
Плaнoм прeдвиђeнa зa пoстaвљaњe плутajућeг oбjeктa и 
зoни oдгoвaрajућe нaмeнe, a у плутajућeм oбjeкту сe нe 
oбaвљa или ниje oбaвљaлa дeлaтнoст, oднoснo ниje oбaвљaлa 
дeлaтнoст прeмa нaмeни из плaнa дужe oд jeднe гoдинe, у 
пeриoду oд двe гoдинe прe ступaњa нa снaгу oвe oдлукe;

– Кoрисник плутajућeг oбjeктa нe oбaвљa или ниje 
oбaвљao дeлaтнoст, у смислу стaвa 1. алинеја 4. oвoг члaнa, 
кaдa дeлaтнoст ниje рeгистрoвao, oднoснo ниje рeгистрoвao 
oгрaнaк нa плутajућeм oбjeкту или ниje приjaвиo пoчeтaк 
oбaвљaњa дeлaтнoсти у склaду сa зaкoнoм или кaдa сe нa 
oснoву извeштaja инспeкциjских или других oргaнa утврди 
дa се у oбjeкту нe oбaвљa или се ниje oбaвљaла рeгистрoвaна 
дeлaтнoст;

– Власник, односно корисник плутајућег објекта који 
није добио одобрење – решење о постављању плутајућег 
објекта на водном земљишту дужан је да уклони плутајући 
објекат.

Члaн 40.
Aкo влaсник, oднoснo кoрисник плутajућeг oбjeктa нe 

уклoни плутajући oбjeкaт у склaду сa oдрeдбaмa члана 39. 
oвe oдлукe, кoмунaлни инспeктoр нaлoжићe уклaњaњe плу-
тajућeг oбjeктa o трoшку влaсникa, oднoснo кoрисникa плу-
тajућeг oбjeктa.
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Плутajући oбjeкaт нeпoзнaтoг влaсникa уклoнићe сe у 
склaду сa oдрeдбoм члaнa 30. ст. 2. oвe oдлукe.

Члaн 41.
Пoступци инспeкциjскoг нaдзoрa, кojи нису oкoнчaни 

дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, oкoнчaћe сe прeмa 
oдрeдбaмa oдлукe кoja je билa нa снaзи дo дана ступaњa нa 
снaгу oвe oдлукe.

Члaн 42.
Дaнoм ступaњa нa снaгу oвe одлукe прeстaje дa вaжи 

Oдлукa o пoстaвљaњу плутајућих објеката на водном зе-
мљишту нa тeритoриjи грaдa Бeoгрaдa („Службeни лист 
Грaдa Бeoгрaдa”, бр. 37/21 и 4/22).

Члaн 43.
Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaном oбjaвљивaњa у „Слу-

жбeнoм листу Грaдa Бeoгрaдa”.

Скупштина Града Београда
Број 3-590/22-С, 29. септембра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
септембра 2022. године, на основу члана 32. Закона о локал-
ној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 47/18), у члану 8. став 2. тачка 9. и члану 12. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члану 25. тач-
ка 34. и члану 31. 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), донела је

ОДЛУКУ
О МАНИФЕСТАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД БЕО-

ГРАД

Члан 1.
Овом одлуком одређују се манифестације које су од зна-

чаја за Град Београд (у даљем тексту: манифестације), уре-
ђује се начин управљања и финансирања манифестација и 
друга питања од значаја за рад манифестација.

Члан 2.
Манифестације су:
1. Београдски маратон;
2. Београдски дани породице;
Манифестације се одржавају једном годишње.

Члан 3.
 Манифестација има правила.
 Правилима манифестације утврђују се: карактеристике 

манифестације, ближи начин остваривања циља манифе-
стације, начин утврђивања концепције манифестације, по-
ступак доношења програма манифестације, лице које пред-
ставља манифестацију, ближи начин остваривања контроле 
обављања поверених послова.

Члан 4.
Средства за одржавање манифестације обезбеђују се 

у буџету Града Београда на основу сагледаних програма и 

предрачуна трошкова манифестација за које се средства 
обезбеђују у буџету Града Београда.

Члан 5.
Правила манифестација и начин реализације манифе-

стација биће утврђени посебном одлуком.

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

вања у „Службеном листу Града Београда’’.

Скупштина Града Београда
Број 02-594/22-С, 29. септембра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
септембра 2022. године, на основу члана 12. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. 
закон и 101/16 – др. закон и 37/19), члана 111. и 139–244. 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11 и 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18 , 95/18, 91/19 
и 109/21), члана 110. Закона о спорту („Службени гласник 
РС”, број 10/16) и чл. 25. и 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Слу-
жбени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист 
Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА СПОРТСКИ 

ЦЕНТАР „НОВИ БЕОГРАД” Д.О.О. БЕОГРАД

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Град Београд (у даљем тексту: Оснивач) оснива при-

вредно друштво са ограниченом одговорношћу Спортски 
центар „Нови Београд”.

Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком, 
преко Скупштине друштва коју чине овлашћени представ-
ници оснивача.

Члан 2.
Оснивач и једини члан Друштва је Град Београд, који је 

власник удела од 100% у Друштву, са новчаним улогом од 
1.000,00 динара.

Друштво је основано као једночлано друштво са ограни-
ченом одговорношћу средствима у јавној својини.

Друштво је основано на неодређено време.

Члан 3.
Друштво има својство правног лица.
Друштво у правном промету са трећим лицима има сва 

овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 4.
Друштво послује под пословним именом: Привредно 

друштво Спортски центар „Нови Београд” д.о.о. Београд (у 
даљем тексту: друштво).

Скраћено пословно име друштва је: СЦ „Нови Београд” 
д.о.о.
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Члан 5.
Пословно седиште друштва је у Београду, Улица ау-

то-пут 2, градска општина Нови Београд.
ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 

Члан 6.
Претежна делатност друштва је:
93.11 – Делатност спортских објеката
Друштво може обављати и друге делатности, укључују-

ћи и послове спољнотрговинског промета роба и услуга и 
давања у закуп пословног простора у складу са законом.

Друштво управља објектима који се налазе у Београду у 
улици Париске комуне број 20, на катастарској парцели 288 
КО Нови Београд, земљиште под зградом и другим објек-
том, број зграде 1, регистрована као зграда за спорт и фи-
зичку културу – део, уписано у листу непокретности 3543 
КО Нови Београд, у Улици ауто-пут за Загреб 2, катастарској 
парцели 825 КО Нови Београд, на делу парцеле евидентира-
ном под бројем 2, као земљиште под зградом другим објек-
том, површине 2741 m², број објекта 2, начин коришћења 
– Паркинг, на катастарској парцели 826/1 КО Нови Београд, 
земљиште под зградом и другим објектом, број дела парце-
ле 1, површине 1406 m², објекат број 1, начин коришћења – 
базен, земљиште под зградом и другим објектом, број дела 
парцеле 2, површине 400 m², објекат број 2, начин коришће-
ња – базен, земљиште под зградом и другим објектом, број 
дела парцеле 3, површине 267 m², објекат број 3, начин ко-
ришћења – базен, земљиште уз зграду и други објекат, број 
дела парцеле 4, површине 14664 m², као и на катастарској 
парцели број 826/2, земљиште под зградом и другим објек-
том, број дела парцеле 1, површине 6527 m², објекат број 1, 
начин коришћења – објекат других делатности, све уписано 
у листу непокретности 4541 КО Нови Београд, на катастар-
ској парцели 830 КО Нови Београд, земљиште под зградом и 
другим објектом, број дела парцеле 1, површине 77 m², број 
објекта 1, начин коришћења – трафо станица, уписано у ли-
сту непокретности 2092 КО Нови Београд.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА

Члан 7.
Основни капитал Друштва износи 1.000,00 динара (сло-

вима: хиљаду динара) и састоји се из новчаног капитала.
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА 

ДРУШТВА

Члан 8.
Оствареном добити Друштва располаже оснивач Дру-

штва.
Оснивач одлучује о распоређивању добити Друштва по 

завршетку пословне године тако да може у целости испла-
тити остварену добит Друштва, а може исту, у целости или 
делимично, реинвестирати у Друштво.

Члан 9.
Ако Друштво заврши пословну годину са губитком, 

исти се покрива из средстава резерви Друштва.
Губитак Друштва који се не може покрити на начин из 

става 1. овог члана покрива се смањењем основног капита-
ла Друштва, у складу са законом.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 10.
Управљање друштвом је организовано као једнодомно. 

Органи Друштва су Скупштина и директор. 

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу 
са Законом о привредним друштвима.

Члан 11.
Скупштину друштва чине овлашћени представници 

оснивача. 
Скупштину друштва именује оснивач на период од че-

тири године. 
Скупштина друштва има председника и два члана.
Скупштина друштва одлучује о:
1. Именовању и разрешењу директора друштва и утвр-

ђивању његове зараде односно накнаде;
2. Надзору рада директора и усвајању извештаје дирек-

тора;
3. Доношењу годишњег програма пословања друштва;
4. Одобрењу и усвајању финансијских извештаја, као и 

извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били 
предмет ревизије;

5. Одобрава именовање ревизора и накнаду за његов рад;
6. Обавезама чланова друштва на додатне уплате и о 

враћању тих уплата;
7. Промени делатности, пословног имена и седишта 

Друштва;
8. Измени оснивачког акта;
9. Образовању огранка Друштва;
10. Доноси одлуку о стицању, давању у закуп, залагању 

или другом располагању имовином велике вредности, у 
складу са Законом о привредним друштвима, уз претходну 
сагласност Оснивача;

11. Доноси одлуку о продаји имовине велике вредности, 
у складу са Законом о привредним друштвима, уз претход-
ну сагласност Оснивача;

12. Давању сагласности на закључење уговора о кредиту;
13. Доношењу Пословника о раду Друштва;
14. Приступању новог члана и даје сагласност на пренос 

удела трећем лицу у случају из члана 167. овог закона;
15. Статусним променама, променама правне форме и 

престанку рада Друштва;
16. Покретању поступка ликвидације, као и о подно-

шењу предлога за покретање стечајног поступка од стране 
друштва;

17. Именује ликвидационог управника и усваја ликвида-
ционе билансе и извештаје ликвидационог управника;

18. Другим питањима из делокруга Скупштине у складу 
са законом и овом одлуком.

Члан 12.
Директор Друштва именује се на период од четири годи-

не, уз могућност поновног именовања.
За свој рад директор одговара Скупштини друштва.
Директор Друштва: 
1) Представља и заступа Друштво, у складу са законом и 

овом одлуком; 
2) Организује и руководи процесом рада; 
3) Води пословање Друштва; 
4) Одговара за законитост рада Друштва; 
5) Предлаже годишњи програм пословања и предузима 

мере за његово спровођење; 
6) Предлаже финансијске извештаје; 
7) Одговара за тачност финансијских извештаја Дру-

штва; 
8) Одлучује о правима, обавезама и одговорностима за-

послених у Друштву, у складу са законом; 
9) Доноси акт о организацији и систематизацији посло-

ва и друге акте Друштва; 
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10) Доноси план набавки; 
11) Извршава одлуке Скупштине; 
12) Обавештава Скупштину о пословању и подноси 

Скупштини извештаје о пословању; 
13) Обавља и друге послове, у складу са законом и овом 

одлуком.
Члан 13.

За првог директора друштва именује се Ђорђе Пејчић из 
Београда, Саве Јовановића 29ц, Београд, ЈМБГ.

АКТИ И ДОКУМЕНТА ДРУШТВА

Члан 14.
Друштво чува следеће акте и документа:
1) Ову одлуку и све њене измене;
2) Решење о регистрацији Друштва;
3) Опште акте Друштва;
4) Одлуке оснивача донесене у вршењу функција скуп-

штине;
5) Документа која доказују својину и друга имовинска 

права Друштва;
6) Извештаје директора Друштва;
7) Књигу одлука;
8) Записнике, одлуке и закључке скупштине и директора 

Друштва; 
9) Финансијске извештаје, извештаје о пословању и из-

вештаје ревизора;
10) Књиговодствену документацију и рачуне; 
11) Документа о финансијском извештају и извештајима 

о пословању, поднета надлежним органима;
12) Уговоре које је Друштво закључило;
13) Остала акта и документа утврђена законом.
Друштво је дужно да акте и документе из става 1. овог 

члана чува у свом седишту.
Акта и документа из става 1. овог члана чувају се на на-

чин и у роковима утврђеним Законом и прописима о ар-
хивској грађи.

ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 15.
Оснивач и запослени су обавезни да чувају исправе и 

податке који су пословна тајна Друштва. 
Дужност чувања пословне тајне траје и после престанка 

радног односа запосленог у Друштву.

ПОВЕЗИВАЊЕ, ПРИЈЕМ НОВИХ ЧЛАНОВА И СТАТУ-
СНЕ ПРОМЕНЕ ДРУШТВА 

Члан 16. 
Друштво се може повезивати са једним или више повеза-

них друштава, на начин и по условима прописаним законом. 
Друштву могу да приступе и други улагачи – чланови, уз 

уношење одговарајућих средстава. 
Одлуку о пријему новог члана, односно прихватању ула-

гања трећих лица, доноси Скупштина друштва, а уговоре 
закључује директор, уз претходну сагласност Оснивача. 

Члан 17.
Скупштина може донети одлуку да се изврше статусне 

промене Друштва. 
Одлука о статусним променама (спајање, подела и одва-

јање) доноси се на основу и у складу са законом.
ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 18.
Друштво престаје у случајевима предвиђеним законом.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 19.
Измене и допуне ове одлуке врши Скупштина друштва 

и не оваравају се.
Измене и допуне ове одлуке врше се у писменом облику.

Члан 20.
На основу ове одлуке привредно друштво се уписује у 

регистар привредних субјеката Републике Србије.
Члан 21.

На сва питања која нису регулисана овом одлуком, при-
мењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 22.
Ова одлука ступа снагу даном објављивања у „Службе-

ном листу Града Београда” а примењиваће се од дана реги-
страције у регистру привредних субјеката Агенције за при-
вредне регистре.

Скупштина Града Београда
Број 66-592/22-С, 29. септембра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 29. 
септембра 2022. године, нa oснoву члaнa 8. стaв 2. тaчкa 21. 
Зaкoнa o глaвнoм грaду („Службeни глaсник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. за-
кон), члaна 38. Зaкoнa o плoвидби и лукaмa нa унутрaшњим 
вoдaмa („Службeни глaсник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 
96/15 – др. зaкoн, 92/16, 104/16 – др. зaкoн, 113/17, 41/18, 
95/18, 37/19, 9/20 и 52/21), члaна 7. Зaкoнa o тргoвaчкoм 
брoдaрству („Службeни глaсник РС”, бр. 96/15 и 113/17), 
члана 25. став 1. тачка 39. и члана 31. став 1. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПЛАНА МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ 
ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА
У Плану места за постављање плутајућих објеката на 

водном земљишту на територији града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 37/21 и 94/21) врше се следеће 
измене и допуне:

У оквиру текстуалног одељка плана у тачки 1. Увод, у 
последњем ставу „Циљ”, брише се реч: „величину”.

У тачки 4. намена и врста плутајућих објеката у обухвату 
Плана, у другом ставу: Намена и врста плутајућих објеката 
која су предмет овог Плана, после „подтачке 3. плутајуће сале”, 
додаје се „подтачка 4. понтони за потребе чишћења наплавина 
око плутајућих објеката и отпадних вода са плутајућих објека-
та као и остале јавне сврхе – користе се за потребе пристајања 
пловила за чишћење акваторије, сакупљање отпадних вода са 
плутајућих објеката као и остале јавне сврхе (А4)”. 

У тачки 7. Зоне у обухвату плана, у подтачки 7.1 Зоне 
планиране за постављање плутајућих објеката, тачка „јавне 
сврхе А” мења се и гласи: 

„јавне сврхе А – у зонама: ДД/01, ДД/02, ДД/03, ДД/04, 
ДД08, СЛ/19, СЛ/20, СЛ/21, СЛ/22, СЛ/ 28 – понтони за мани-
фестације А1, понтони за јавни превоз А2 и плутајуће сале А3;



Број 84 – 110 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. септембар 2022.

– у зони СД/29, СД30, СД31 и СД/32 – понтони за мани-
фестације А1 и понтони за јавни превоз А;

– у зони СЛ/08 – понтони за јавни превоз А2”.
У тачки 7. Зоне у обухвату плана, у подтачки 7.1 Зоне 

планиране за постављање плутајућих објеката тачка „спорт 
и разоноду В” мења се и гласи: 

„спорт и разоноду В – у зонама: СЛ/01, СЛ/02, СЛ/03, 
СЛ/04, СЛ/05, СЛ/06, СЛ/07, СЛ/08, СЛ/09, СЛ/10, СЛ/11, 
СЛ/12, СЛ1/3, СЛ/14, СЛ/15, СЛ/16, СЛ/17; 

СД/01, СД/02, СД/03, СД/04, СД/06, СД/07, СД/08, 
СД/09, СД/10, СД/11, СД/14, СД/15, СД/16, СД/17, СД/18, 
СД/19, СД/20, СД/22, СД/23; СЛ/19, СЛ/26, СД/27,СД/05, 
ДД/05, ДД/06, ДД/07, ДД/09 И ДД/10”.

У тачки 7. Зоне у обухвату плана, у подтачки 7.1 Зоне 
планиране за постављање плутајућих објеката брише се 
реченица: „Планирано је постављање плутајућег објекта 
за пристајање пловила која врше превоз путника у домаћој 
линијској пловидби (градски понтони)”.

У тачки 7. Зоне у обухвату плаа, у подтачки 7.1 Зоне пла-
ниране за постављање плутајућих објеката став „Градски 
понтони су планирани на следећим позицијама” мења се и 
гласи: 

„Градски понтони А2 су планирани на следећим позици-
јама: 

река Сава
– десна обала, Стари град, Бетон хала, (0+350),
– десна обала, Стари град, Бранков мост, (0+950),
– десна обала, Савски венац, Сајам (2+800),
– десна обала, Чукарица, Ада Циганлија, (5+450)
– лева обала, Нови Београд, Бранков мост, (0+750),
– лева обала, Нови Београд, (4+450),
– лева обала, Нови Београд, Блок 70, (5+950),
– лева обала, Нови Београд, Блок 45, (7+850);
– лева обала, Нови Београд, Блок 44, (6+800);
– лева обала, Нови Београд, Остружнички мост, 

(13+700)
– Нови Београд, Ада међица, обала ка Новом Београду 

(6+800);
река Дунав
– десна обала, Гроцка, Винча, (1144+500),
– десна обала, Палилула, Ада Хуја, (1165+300),
– десна обала, Земун, (1172+900)
– десна обала, Стари град, (1169+650).
У тачки 7. Зоне у обухвату плана, у подтачки 7.1 Зоне 

планиране за постављање плутајућих објеката после става 
„Градски понтони А2 су планирани на следећим позицијама 
додаје се реченица: „Понтоне за потребе чишћења наплави-
на и око плутајућих објеката и отпадних вода са плутајућих 
објеката и остале јавне сврхе А4, могуће је поставити на 
реци Сави десна обала (18+630), на реци Дунав десна обала 
(1161+400) у зони ДД/06, као и у оквиру зона планираних за 
постављање плутајућих објеката у оквиру ширег подручја 
града од стационаже 15+000 до 63+200 на реци Сави и на 
Дунаву од 1125+400 до 1163+00, 1176+600 до 1187+00. Ло-
кације за ову врсту плутајућих објеката морају имати обез-
беђен саобраћајни приступ довољних димензија за пролаз 
комуналног возила.”

У тачки 7. Зоне у обухвату плана, у подтачки 7.1. после 
„Зоне планиране за постављање плутајућих објеката прика-
зане су на графичком прилогу Карта зона постављања плу-
тајућих објеката, Р 1: 50 000.”, брише се реченица: „У складу 
са потребама град ће формирати Радну групу која ће одре-
дити будућа места/локације или измену постојећих места/

локација за постављање понтона за потребе јавног превоза 
и пристајање туристичких бродова”.

У тачки 7. Зоне у обухвату плана у подтачки 7.2. Зоне 
забране постављања плутајућих објеката, после алинеје 15 
додаје се нова алинеја и гласи:

„– десна обала Дунава код хотела Југославија (од коор-
динате x: 7454660, y: 4965356 до координате x: 7454757, y: 
4965051), имајући у виду урбану заштиту, односно режим 
делимичне заштите хотела Југославија, ауторски објекат ар-
хитекте Лавослава Хорвата из 1967. године”.

У тачки 7. Зоне у обухвату плана подтачка 7.3. Зоне 
условних ограничења, мења се и гласи:

„Зоне условних ограничења односе се на зоне у којима је 
дозвољено постављање плутајућих објеката под одређеним 
условима”.

Зоне условних ограничења су:
– СД/30, СД/31, СД/32– где је постављање плутајућих 

објеката у погледу намене, положаја и карактеристика могу-
ће уз посебне услове службе заштите,

– Лева обала Саве од стационаже 2+520 до 0+250, где је 
дозвољено постваљање једино плутајућих објеката за при-
стајање пловила која врше превоз путника у домаћој линиј-
ској пловидби (А2),

– делови неусловне обале, уколико је Планским доку-
ментима планирано коришћење акваторије на предметној 
локацији.

Зоне условних ограничења приказане су на графичком при-
логу Карта зона за постављање плутајућих објеката, Р 1: 20.000 
и каталошким листовима.”

У тачки 7. Зоне у обухвату плана у подтачки 7.4. Зоне за 
одлагање уклоњених плутајућих објеката, у другом ставу, 
додаје се:

„– Лука Београд, десна обала Дунава од стационаже 
1169+550 km, до стационаже 1166+700 km, а на основу са-
гласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и ин-
фраструктуре;

– Нова лука Београд, локација на левој обали Дунава, а 
на основу сагласности Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре.”

У тачки 7. Зоне у обухвату плана после подтачке 7.5. до-
даје се нова подтачка 7.6 и гласи:

„Зоне по критеријуму који се користи за утврђивање 
цене закупа водног земљишта 

Зоне за постављање плутајућих објеката према критери-
јуму који ће се користити за утврђивање цене закупа водног 
земљишта су дефинисане као: екстра зоне, I зоне и II зоне 

Табела
ОЗНАКА 

ЗОНЕ

ПОЧЕТНА 
СТАЦИОНА-

ЖА

ЗАВРШНА 
СТАЦИОНА-

ЖА
РЕКА ОЗНАКА 

ЗОНА

ДДп2 1176+050 1173+250 ДУНАВ I зона
ДДп3 1172+800 1172+650 ДУНАВ I зона
ДД/01 1172+500 1171+970 ДУНАВ I зона
ДД/02 1171+813 1170+560 ДУНАВ екстра зона
ДД/03 1170+300 1170+200 ДУНАВ екстра зона
СЛ/29 0+00 0+450 САВА екстра зона

СЛ/28в 3+100 3+150 САВА екстра зона
СЛ/28б 3+300 3+600 САВА екстра зона
СЛ/28а 3+750 3+850 САВА екстра зона
СЛ/27б 4+00 4+150 САВА екстра зона
СЛ/27а 4+300 4+950 САВА екстра зона
СЛ/26 5+267 5+480 САВА I зона
СЛ/25 5+600 5+735 САВА I зона
СЛ/24 5+957 6+020 САВА I зона
СЛ/23 6+120 6+180 САВА I зона
СЛ/22 6+306 6+683 САВА I зона
СЛ/21 6+790 7+100 САВА I зона
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ОЗНАКА 
ЗОНЕ

ПОЧЕТНА 
СТАЦИОНА-

ЖА

ЗАВРШНА 
СТАЦИОНА-

ЖА
РЕКА ОЗНАКА 

ЗОНА

СЛ/20 7+228 7+580 САВА I зона
СЛ/19 7+690 7+842 САВА I зона
СЛ/18 8+22 9+300 САВА II зона
СЛ/17 9+536 10+400 САВА I зона
СЛ/16 10+518 16+690 САВА I зона
СЛ/15 10+775 11+90 САВА I зона
СЛ/14 11+480 11+654 САВА I зона
СЛ/13 11+763 12+005 САВА I зона
СЛ/12 12+122 12+363 САВА I зона
СЛ/11 12+473 12+795 САВА I зона
СЛ/10 12+900 13+148 САВА I зона
СЛ/09 13+273 13+547 САВА I зона
СЛ/08 13+648 13+854 САВА I зона
СЛ/07 13+934 13+258 САВА I зона
СЛ/6 14+357 14+590 САВА I зона

СЛ/05 14+684 14+930 САВА I зона
СЛ/04 15+665 16+200 САВА II зона
СЛ/03 16+665 16+885 САВА II зона
СЛ/02 46+750 47+140 САВА II зона
СЛ/01 47+755 48+170 САВА II зона
СД/01 41+735 14+860 САВА II зона
СД/02 39+220 39+720 САВА II зона
СД/03 39+000 39+160 САВА II зона
СД/04 37+350 38+000 САВА II зона
СД/05 28+020 28+445 САВА II зона
СД/06 22+810 22+955 САВА II зона
СД/07 21+780 22+355 САВА II зона
СД/08 21+170 21+680 САВА II зона
СД/09 20+25 21+000 САВА II зона
СДп1 17+657 18+000 САВА II зона
СДп2 16+000 18+000 САВА II зона
СД/10 13+100 14+500 САВА I зона
СД/11 12+850 13+000 САВА I зона

СД/12 11+400 11+660 САВА бродови у 
распреми

СД/13 11+020 11+245 САВА бродови у 
распреми

СД/14 10+400 10+823 САВА I зона
СД/15 9+048 9+190 САВА I зона
СД/16 8+840 8+950 САВА I зона
СД/17 8+400 8+730 САВА I зона
СД/18 8+050 8+160 САВА I зона
СД/19 7+825 7+920 САВА I зона
СД/20 7+230 7+708 САВА I зона
СД/21 6+650 7+480 САВА II зона
СД/22 6+600 7+070 САВА I зона
СД/23 5+965 6+455 САВА I зона
СД/24 4+590 4+915 САВА екстра зона
СД/25 3+985 4+480 САВА екстра зона
СД/26 3+735 3+850 САВА екстра зона
СД/27 3+580 3+740 САВА екстра зона
СД/28 3+055 3+570 САВА екстра зона
СД/29 0+310 0+650 САВА екстра зона
СД/30 ушће ушће САВА II зона
СД/31 ушће ушће САВА II зона
СД/32 ушће ушће САВА II зона
ДД/04 1165+000 1165+800 ДУНАВ I зона
ДДп4 1164+400 1165+000 ДУНАВ I зона
ДДп5 1163+050 1164+000 ДУНАВ I зона
ДДп6 1131+340 1131+540 ДУНАВ II зона
ДД/05 1162+160 1162+320 ДУНАВ II зона
ДД/06 1161+370 1161+950 ДУНАВ II зона
ДД/07 1144+800 1145+100 ДУНАВ II зона
ДД/08 1144+170 1144+380 ДУНАВ II зона
ДД/09 1132+380 1132+610 ДУНАВ II зона
ДД/10 1130+915 1131+070 ДУНАВ II зона

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката, 
подтачка 8.1.2. Плутајући објекат, мења се реченица: „По-
ложај и величина су дефинисани за сваку намену посебно” 
тако да гласи: „Положај и величина плутајућих објеката по 
зонама ће се дефинисати кроз конкурсну документацију, 
уколико овим планом није другачије дефинисано.”

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката у 
подтачки 8.2 Посебна правила, у ставу Плутајући објекти за 
јавне сврхе – А, додаје се тачка:

„4. понтон за потребе чишћења наплавина око плутају-
ћих објеката и отпадних вода са плутајућих објеката и оста-
ле јавне сврхе (А4)”.

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката у 
подтачки 8.2 Посебна правила, став Понтон за манифеста-
ције – А1, мења се и гласи: 

„За потребе манифестација надлежни орган јединице 
Управе Града Београда може издати решење којим се орга-
низатору манифестације привремено одобрава постављање 
плутајућег објекта на месту одређеном решењем. Одобре-
ње за постављање објеката ове намене може се издати под 
условима да се место на коме се захтева привремено поста-
вљање плутајућих објеката не налази у зони забране.”

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката у 
подтачки 8.2 Посебна правила, у ставу Плутајућа сала – А3, 
брише се:

„Величина плутајуће сале:
– максимална дужина плутајућег објекта паралелна са 

обалом А=30 m
– максимална површина коју плутајући објекат заузима 

на води П1 =450 m²,
– максимална површина затвореног дела плутајућег 

објекта П2 =320 m²,
– максимална висина изнад површине воде h=7 m,
– максимални број етажа изнад платоа понтона је 1 (јед-

на) етажа
– испод платоа понтона (у оквиру корита плутајућег 

објекта) могуће је остварити једну етажу намењену помоћ-
ним просторијама.”

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката у 
подтачки 8.2 Посебна правила, после става Плутајућа сала – 
А3, додаје се став:

„Понтон за потребе чишћења наплавина око плутајућих 
објеката и отпадних вода са плутајућих објеката и остале 
јавне сврхе – А4.

За Понтон за потребе чишћења наплавина око плутајућих 
објеката и отпадних вода са плутајућих објеката и остале јав-
не сврхе – А4 важе посебна правила која се односе на вели-
чину и положај, иста као за Понтон за превоз путника – А2.”

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката у 
подтачки 8.2 Посебна правила у тачки Плутајући објекти за 
привредне сврхе – Б, брише се: 

„Величина плутајућег објекта за привредне сврхе (Б1 и Б2):
– максимална дужина плутајућег објекта паралелна са 

обалом А=30 m; могуће је спајање до три плутајућа објекта 
у низу, под условом да њихова укупна дужина, паралелна са 
обалом не прелази 50 m, а растојање између затворених де-
лова не сме бити мање од 4 m,

– максимална дужина плутајућег објекта, паралелна са оба-
лом, уколико се користи брод без сопственог погона А=60 m,

– максимална површина коју плутајући објекат заузима 
на води П1 =450  m²,

– максимална површина затвореног дела плутајућег 
објекта П2 =320  m²,

– максимална висина изнад површине средње воде h=7 
m, осим у зони ДД/01, ДД/02 и  ДД/03 где је за угоститељске 
објекте максимална висина изнад површине воде h=10 m, 
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– максимални број етажа изнад платоа понтона је:
× за угоститељске објекте две етаже, од чега друга етажа 

мора бити транспарентна,
× за продајне објекте једна етажа,
– испод платоа понтона (у оквиру корита плутајућег 

објекта) могуће је остварити једну етажу намењену помоћ-
ним просторијама.” 

У истој тачки, после става Положај плутајућег објекта, 
додаје се:

„Дужина и висина пловила одређује се пројектом чији је 
саставнин део статички прорачун, који израђује радионица 
(пројектанска кућа) овлашћена од стране Министарства за 
грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру. Уз пројекат 
обавезно доставити предходну сагласност на Идејно реше-
ње плутајућих објеката које одобрава Комисија коју форми-
ра надлежни орган Града Београда”.

У тачки 8. Правила за постављање плутајућих објеката 
у подтачки 8.2 Посебна правила у тачки Плутајући објекти 
за спорт, рекреацију и разоноду – В, у ставу Сплав кућица – 
В1, брише се: 

„Величина сплав кућице:
– максимална дужина плутајућег објекта паралелна са 

обалом А=15 m
– максимална површина коју плутајући објекат заузима 

на води П1 =90  m²,
– максимална површина затвореног дела плутајућег 

објекта П2 =60  m²,
– максимална висина изнад површине средње воде h=4,5 m, 
– максимални број етажа изнад платоа понтона је 1 (јед-

на) етажa, од чега друга етажа мора бити транспарентна, 
– испод платоа понтона (у оквиру корита плутајућег 

објекта) могуће је остварити једну етажу намењену помоћ-
ним просторијама.”

У истој тачки, у ставу Понтони за спорт, рекреацију и 
разоноду – В2, брише се:

„Величина понтона за спорт, рекреацију и разоноду:
– максимална висина изнад површине средње воде h=7 m,
– за максимални број етажа је две етаже, од чега друга 

етажа мора бити транспарентна,

– испод платоа понтона (у оквиру корита плутајућег 
објекта) могуће је остварити једну етажу намењену помоћ-
ним просторијама.”

На крају истог става додаје се:
„Спортски клубови на води морају у свему да буду у 

складу са дефинисаним параметрима који се односе на при-
везишта за чамце”.

У тачки 10. Приступ плутајућем објекту, у трећем ставу 
иза речи: „надлежне институције” додају се речи: „(Лучка 
капетанија Београд, ЈВП Србија воде)”.

Документација Плана
Ажурира се: Табела приказа зона
Саставни део овог плана су:

II. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ПЛАНА 

2. Карта просторних и функционалних огра-
ничења Р 1:50.000

3. Карта зона постављања плутајућих обје-
ката Р 1:50.000

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 
а. Табеларни приказ зона за постављање плутајућих 

објеката
б. Каталог места на којима је могуће постављање плов-

них објеката са посебним правилима по зонама Р 1:5.000
 Каталог просторних и функционалних ограничења
 Р 1:5.000
в. Документација Плана 
Табела приказа зона
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављива-

ња у „Службеном листу Града Београда”.
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Број 35-591/22-С, 29. септембра 2022. године
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Никола Никодијевић, с. р.
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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. 
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