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Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 12. став 1. тачка 7. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. став 1. тач. 33. и 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 126/16 и 2/17), члан 55. мења се и
гласи:
„Члан 55.
Секретаријат за инвестиције врши послове у вези реализације инвестиционх пројеката који се финансирају из
буџета Града Београда, примања на основу задуживања и
донација, финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама као и
по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и Статутом Града Београда, а односе се
на јавне набавке: добара, услуга (израда планске, урбанистичко-техничке и техничке документације, вршење контроле техничке документације, вршење стручног надзора;
вршење техничког прегледа објеката, односно изведених
радова; констултантске и друге услуге) и радова (изградња,
доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град Београд инвеститор),
а на основу протокола о реализацији пројеката потписаних
са надлежним организационим јединицама Градске управе,
као и на основу других обавезујућих докумената града Београда (меморандуми, споразуми, уговори о донацији и др.).
Секретаријат обавља послове у вези обезбеђивања информација о локацији, локацијских услова, грађевинских дозвола
и одобрења за извођење радова, пријава радова и употребних
дозвола, за објекте за које Секретаријат спроводи јавне набавке; прати реализацију уговорених послова са становишта
обима, квалитета и динамике; врши праћење и евиденцију финансијских обавеза у оквиру реализације свих инвестиционих
пројеката, обавља и друге неопходне послове у вези са реализацијом јавних набавки које спроводи. Секретаријат може, за
потребе Града Београда, прибављати и друга документа којима
се у складу са планском документацијом утврђују могућности
и ограничења изградње на одређеној локацији.
Секретаријат обавља послове стручног надзора над извођењем радова ради обезбеђивања основних животних
услова у случајевима елементарних непогода или техничкотехнолошких несрећа чије последице угрожавају животе или
здравље људи или животну средину, у складу са прописима
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којима се уређује заштита од таквих непогода (хитне интервенције), на објектима који су у надлежности града Београда,
и друге послове, а у складу са Статутом Града Београда.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 020-330/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник
РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон
и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА, ПРИПРЕМУ И РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊОРОЧНИХ И ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског
земљишта, а нарочито:
1. Технички и други посебни услови за обављање комуналне делатности, којима се обезбеђује одређени обим, врста и квалитет;
2. Начин обезбеђивања континуитета у обављању комуналне делатности на територији града Београда;
3. Начин обезбеђивања средства за обављање и развој
комуналне делатности.
4. Начин поступања и овлашћења органа града, у случају
прекида у обављању комуналне делатности због непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде и др.)
или штрајка, оперативне мере које, у тим случајевима пре-
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дузима јавно комунално предузеће, као и ред првенства у
обезбеђивању услова за уређивање, употребу, унапређење и
заштиту грађевинског земљишта када услед више силе дође
до смањеног обима у обављању те делатности.

Саставни део записника из става 1. овог члана је документација потребна за упис права јавне својине Града Београда на
изграђеним објектима из става 1. овог члана, као и документација потребна за њихову књиговодствену евиденцију.

Члан 2.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење
и заштиту грађевинског земљишта, припрема и реализација
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда је комунална делатност и обавља се на целој територији града Београда.
Комуналну делатност из става 1. овог члана обавља јавно предузеће које је Град Београд основао за обављање ове
комуналне делатности (у даљем тексту: предузеће).
Предузеће има искључиво право обављања комуналне
делатности из става 1. овог члана.

II. ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ

Члан 3.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење
и заштиту грађевинског земљишта, припрема и реализација
средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда у смислу ове
одлуке је скуп више послова који чине јединствену целину комуналне делатности, и тo:
1. активности предузећа на прибављању пружалаца услуга у циљу уређивања грађевинског земљишта у свим фазама
(припрема грађевинског земљишта-истражне радове, израду
геодетских, геолошких и других подлога, израду планске и
техничке документације, програма за уређивање земљишта,
расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друго,
као и опремање грађевинског земљишта (изградња објеката
комуналне инфраструктуре и изградња и уређење површина јавне намене, оржавање објеката до примопредаје Граду,
вођење географског информационог система за подручје града, послови у вези са располагањем грађевинским земљиштем
и други послови), у складу са позитивним прописима.
2. праћење реализације предметних услуга путем закључења уговора предузећа са пружаоцима услуга на уређењу
грађевинског земљишта и праћење реализације тих уговора
од стране предузећа.
Члан 4.
Комунална делатност из члана 2. ове одлуке обавља се
према посебним годишњим програмима који заједно чине
јединствену целину при обављању комуналне делатности и
који се сачињавају у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта који доноси Скупштина града
и другим актима Града Београда.
Посебне програме из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор предузећа и то:
1. Програм специјализованих и стручних послова у обављању комуналне делатности,
2. Програм капиталних пројеката од стратешког значаја
за град Београд и припремање и опремање градског грађевинског земљишта,
3. Програм текућих субвенција.
На програме из става 2. овог члана сагласност даје Градско веће Града Београда.
Програми из ст. 1. и 2. овог члана доносе се до 31. децембра текуће године за наредну годину.
Члан 5.
Kомуналне објекте, у смислу закона којим се уређују
комуналнае делатности, изграђене у складу са Програмом
уређивања и доделе грађевинског земљишта, по завршетку одобрених радова, предузеће записнички предаје надлежним јавним предузећима на одржавање и управљање у
складу са законом којим се уређује јавна својина.

Члан 6.
Предузеће за обављање комуналне делатности потребно је да поседује техничку опремљеност како би ефикасно
и рационално обављало комуналну делатност и то: персоналне рачунаре, штампаче, скенере, плотере, лиценциране
софтвере, одговарајућа превозна средства и др.
Поседовање и исправност техничке опремљености из
става 1. овог члана предузеће доказује пописном листом,
уговором о куповини, уговором о лизингу, уговором о закупу, саобраћајном дозволом, гарантним листом или другим документом издатим у складу са прописима.
III. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА ЗА
УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂИВАЊЕ И ЗАШТИТУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 7.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију програма из члана 4. ове одлуке
трајно и несметано обавља комуналну делатност за коју је
основано и у складу са одредбама ове одлуке обезбеди прописан обим, врсту и квалитет услуге.
Предузеће је дужно да на основу писаног налога организационе јединице врши и ванредне послове у вези са комуналном делатношћу коју обавља.
Члан 8.
Ако услед више силе или других разлога који се нису
могли предвидети, односно спречити дође до поремећаја
или прекида у обављању комуналне делатности из члана 2.
ове одлуке, предузеће мора без одлагања предузети мере на
отклањању узрока поремећаја, односно прекида.
Мере које предузеће у случају из става 1. овог члана предузима, су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока
поремећаја, односно прекида у обављању комуналне делатности, као и евентуално ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за вршење комуналне делатности;
2. предузима и друге мере прописане од организационе
јединице Градске управе.
IV. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 9.
Средства за обављање комуналне делатности из члана 2. и
реализација програма из члана 4. ове одлуке обезбеђују се из:
1. Буџета Града Београда
2. сопствених прихода;
3. кредита;
4. и других извора у складу са законом и прописима.
V. ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ГРАДА, У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 10.
Предузеће је дужно да у случају прекида у обављању комуналне делатности за коју је основано насталог у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде
и др.) или штрајка, као и кад услед више силе дође до по-
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ремећаја, односно смањеног обима у вршењу делатности, о
томе обавести организациону јединицу Градске управе надлежну за комуналне послове.
Члан 11.
Када организациона јединица из члана 11. ове одлуке
прими обавештење о прекиду, односно поремећају у обављању комуналне делатности, дужна је да без одлагања:
1. одреди ред првенства у обављању комуналне делатности
у складу са врстом и обимом поремећаја код којих би, услед
прекида, настала велика, односно ненадокнадива штета;
2. нареди мере заштите комуналних објеката, опреме,
инвентара и др. који су угрожени;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и
друге потребне мере за обављање комуналне делатности;
4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању комуналне делатности
као и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 12.
У случају прекида у обављању комуналне делатности из члана 2. ове одлуке услед штрајка, предузеће је обавезно да обезбеди минимум процеса рада у складу са актом оснивача. Кад
такав акт није донет могу се предузети посебне мере утврђене
Законом о комуналним делатностима, ако би услед тога могла
да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице
за безбедност људи и имовине или других неопходних услова за
живот и рад грађана и других субјеката на одређеном подручју.
VI. НАДЗОР
Члан 13.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада предузећа, врши организациона јединица
Градске управе надлежна за комуналне послове.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба
ове одлуке и аката донетих на основу те одлуке, као и над
обављањем комуналне делатности на подручју града Београда врши организациона јединице Градске управе надлежна за инспекције послове.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном од 100.000,00 динара казниће се за
прекршај предузеће ако:
1. не поступи у складу са одредбама члана 4. став 4. ове
одлуке;
2. не поступи у складу са одредбама члана 7. ове одлуке;
3. не поступи у складу са одредбама члана 8. ове одлуке;
5. не поступи у складу са одредбама члана 12. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у предузећу новчаном казном од 25.000,00 динара.
За прекршаје из става 1-2 овог члана инспектор организационе јединице Градске управе надлежне за инспекције
послове издаје прекршајни налог у складу са законом
VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-321/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној
15. јуна 2017. године, на основу члана 97. став 8. Закона о планирању и изградњи „Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –
одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 12. тачка 6. Закона
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. тачка
9. и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града Београда”, бр.
2/15, 16/15 и 74/15), после члана 14. додаје се нови члан који
гласи:
„Члан 14а.
Инвеститор коме се обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши на основу званично објављене просечне цене стана у новоградњи по m²
за друго полугодиште 2016. године, у случају плаћања
доприноса једнократно до пријаве радова, има право на
умањење од 40%.
Инвеститор коме је издата грађевинска дозвола или
решење о одобрењу извођења радова са обрачуном на
основу званично објављене просечене цене стана у новоградњи по m² за друго полугодиште 2016. године, а
који није платио утврђен износ доприноса, има право на
умањење из става 1. овог члана, уколико Дирекцији поднесе захтев за измену обрачуна у делу који се односи на
проценат умањења за једнократно плаћање, а у складу са
ставом 1. овог члана.
Инвеститор коме је обрачун доприноса извршен на
основу званично објављене просечне цене стана у новоградњи по m² за друго полугодиште 2016. године, а који
је по издатој грађевинској дозволи извршио једнократно
плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта
са умањењем од 30%, има право на повраћај више уплаћених средстава у номиналном износу приликом израде
коначног обрачуна доприноса за уређивање грађевинског
земљишта.
Уколико званично објављена цена станова новоградње
по m² буде мања за 10 и више процената у односу на цену
објављену за друго полугодиште 2016. године, приликом
обрачуна и једнократног плаћања доприноса примењиваће
се одредбе члана 14. став 3. ове одлуке.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 418-323/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Грaда Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16
– одлука УС)

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ СТАНИЦА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ БИЦИКАЛА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању станица за изнајмљивање бицикала („Службени лист Града Београда”, бр. 37/16 и 2/17)
мења се члан 4. који гласи:
„Станицу чини на одређен начин обележена и уређена површина са одређеним бројем елемената за контролисано преузимање и враћање бицикала, бицикли и информациони пано.
Бицикл је возило са најмање два точка које се покреће
снагом возача, односно путника, која се помоћу педала или
ручица преноси на точак, односно точкове или који има за
погонску асистенцију електрични мотор (у даљем тексту:
електрични бицикл) чија највећа номинална снага не прелази 350 W, а максимална брзина не прелази 25 km/h.
Бицикл из става 2. овог члана мора имати карактеристике уређене прописима о општој безбедности производа
и које је посебно конструисано и опремљено за изнајмљивање и коришћење за превоз грађана.
Информациони пано је самостојећи пано који садржи све
неопходне информације од значаја за кориснике станице.
Димензије паноа могу бити од 0,2 m до максимално 0,5
m ширине, до максимално 0,8 m дужине и висине максимално до 2,7 m.
Саставни део станице су уређаји и инсталације са информатичким решењима који омогућавају комуникацију са корисницима, а нарочито: преузимање и враћање бицикала, готовинско
плаћање, информацију о броју слободних бицикала путем интернета и идентификацију кварова, а може бити омогућена и
регистрација корисника и читање платних и других картица.
Станица се напаја путем прикључка на енергетску мрежу и/или путем соларне енергије.”
Члан 2.
У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„Станице могу постављати правна лица и предузетници
који су уписани у одговарајући регистар надлежног органа
у складу са законом.”
Члан 3.
У члану 10. став 1. мења се и гласи:
„Право учешћа на конкурсу има домаће или страно
правно лице или предузетник:
– ако је уписано у одговарајући регистар – што доказује
изводом из регистра надлежног органа;
– ако учесник на конкурсу и његов законски заступник
нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – што доказује потврдом надлежног суда,
односно надлежне полицијске управе;
– ако је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине према Граду Београду по основу изворних јавних
прихода – што доказује потврдом Управе јавних прихода;
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– ако је делатност постављања станица и изнајмљивање бицикала вршио у периоду у последње две године
пре датума објављивања конкурса – што доказује достављањем фотокопије најмање једног комплетног уговора
са пратећим анексима, из којег се види да је понуђач био
ангажован на пословима из наведене делатности, са потврдом уз уговор, да је уговор извршен у наведеном периоду, а потврда мора имати датум издавања и бити оверена
и потписана од стране одговорног лица које је потписало
уговор;
– ако је делатност постављања станица и изнајмљивање
бицикала вршио у најмање два града у земљи или иностранству – што доказује достављањем фотокопија најмање два
комплетна уговора, са пратећим анексима из којих се види
да је понуђач био ангажован на пословима из наведене делатности, са потврдама за сваки уговор, да су уговори извршени
или у току у најмање два града и које морају имати датум издавања и бити оверене и потписане од одговорног лица које је
потписало уговор.”
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Учесник у конкурсу подноси доказе о испуњености услова на српском језику, а уколико поседује наведене доказе
на страном језику у обавези је да достави њихов превод на
српски језик, оверен од судског тумача.”
Члан 4.
У члану 11. став 7. после речи: „Службеном гласнику Републике Србије” ставља се тачка, а бришу се речи „и међународним гласилима.”.
Члан 5.
Члан 14. мења се и гласи:
„Члан 14
„Учесник на конкурсу, уз пријаву на конкурс, доставља
доказе из члана 10. ове одлуке, техничку документацију станице са свим обавезним елементима утврђеним конкурсом
и дефинисаним начином напајања станице, изјаву, потписану и оверену од овлашћеног лица да ће у току 24 часа (дневно) обезбедити могућност бесплатног коришћења бицикала за кориснике у трајању од 30 минута за прву започету
вожњу у току дана и да ће месечно обезбедити могућност
додатног бесплатног коришћења бицикала за кориснике у
трајању од 5 (пет) часова (у оквиру којих се не рачунају 30
минута бесплатне вожње за прву започету вожњу сваког
дана) и изјаву потписану и оверену од овлашћеног лица да
ће обезбедити 20% електричних бицикала од укупно понуђеног броја бицикала.”
Члан 6.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Учесници конкурса рангирају се на основу следећих
критеријума:
1. временски период обављања делатности постављања
станица и изнајмљивање бицикала две или више година
(максимални број бодова: 30);
2. обављање делатности постављања станица и изнајмљивање бицикала у два или више градова преко 500.000
становника (максимални број бодова: 30);
3. план имплементације система (максимални број бодова: 30);
4. обављање делатности развоја и имплементације система за двосмерну комуникацију са грађанима (максимални број бодова: 10).”
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Члан 7.
Члан 16. мења се и гласи:
„Члан 16.
Бодовање критеријума из члана 15:
1. Разматрани временски период обављања делатности постављања станица и изнајмљивање бицикала дели се са најдужим временским периодом обављања делатности учесника на
конкурсу који се рангирају и добијени резултат се множи са
максималним бројем бодова прописаних за овај критеријум;
2. Обављање делатности постављања станица и изнајмљивање бицикала у два или више градова преко 500.000
становника бодује се на следећи начин:
– Учесник који није вршио обављање наведеног посла у
два или више градова преко 500.000 становника бодоваће се
са нула бодова;
– За учесника који је вршио обављање наведеног посла
у два или више градова преко 500.000 становника бодовање
се врши тако што се разматрани број градова преко 500.000
становника у којима се обавља наведени посао дели се са
највећим понуђеним бројем градова преко 500.000 становника у којима се обавља наведени посао учесника на конкурсу
који се рангирају и добијени резултат се множи са максималним бројем бодова прописаних за овај критеријум.
3. Плана имплементације система бодује се на следећи
начин:
– Регистрација корисника путем персоналозоване картице која садржи сигурносни систем активације путем
Пин-кода са системом готовинског плаћања услуга коришћења бицикала бодоваће се са два бода;
– Регистрација корисника путем персоналозоване картице која садржи сигурносни систем активације путем
Пин-кода са системом који поред готовинског плаћања услуга омогућава и плаћање са платним и другим картицама
бодоваће се са четири бода;
– Регистрација корисника на станици за изнајмљивање
бицикала са плаћањем услуга са платним и другим картицама бодоваће се са шест бодова;
– Регистрација корисника на станици за изнајмљивање
бицикала са плаћањем услуга путем мобилне технологије
бодоваће се са осам бодова;
– Повезивање (регистрација) корисника станица за изнајмљивање бицикала у ИТС (Интегрисани систем јавног
превоза града Београда) бодоваће се са 10 бодова.
4. Обављање делатности развоја и имплементације информационог система за двосмерну комуникацију са грађанима бодује се тако што се:
– Број достављених уговора за обављање делатности
развоја и имплементације информационог система за
двосмерну комуникацију са грађанима дели се са највећим
бројем достављених уговора за обављање делатности развоја и имплементације информационог система за двосмерну комуникацију са грађанима и добијени резултат се
множи са максималним бројем бодова прописаних за овај
критеријум.”
Члан 8.
У члану 23. у ставу 1. после тачке 5. додаје се нова тачка
6. која гласи:
„6. Информатичким системом омогући да се подаци о
броју корисника и временима трајања вожњи, местима узимања и враћања бицикала (ИЦ матрица), просечним дужинама путовања, броју активних бицикала унутар система и
просечном времену трајања вожњи достави Секретаријату
за саобраћај Града Београда.”
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Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-324/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 13. Закона о комуналној делатности („Службени гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист
Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 –
исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14 и 96/16) у члану 11в после става 3. додају се нови ставови који гласе:
„Решењем из става 1. овог члана, којим се одобрава резервација општих паркиралишта, организациона јединица
Градске управе надлежна за послове саобраћаја може одредити да се износ цене комуналне услуге за одређене категорије корисника субвенционише у висини од 100%.
Субвенционисани износ цене у висини од 100% неће се
надокнађивати вршиоцу комуналне делатности за следеће
категорије корисника:
– државни органи и организације;
– органи и организације територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе;
– дипломатско-конзуларна представништва (амбасаде,
конзулати и канцеларије у складу са принципом реципроцитета, односно на основу одредби билатералних споразума);
– установе према којима Град Београд врши права оснивача, као и здравствене и социјалне установе и установе
културе чији је оснивач Република Србија;
– хуманитарне организације чији је оснивач Република
Србија или град Београд (Црвени крст);
– цркве и верске заједнице којима је признат правни
субјективитет и које су регистроване у складу са Законом
о црквама и верским заједницама (испред седишта Српске
православне цркве, Римокатоличке цркве, Словачке евангелистичке цркве а.в., Реформаторске хришћанске цркве,
Евангелистичке хришћанске цркве а.в., Јеврејске заједнице
и Исламске заједнице);
– инвалидима за возила која користе за своје потребе,
а којима је актом надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда утврђено право на бесплатно коришћење.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-325/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 40. Закона о оглашавању
(„Службени гласник РС”, број 6/16), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16
– одлука УС), донела је

OД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 86/16 и 126/16) у члану 5. став 2. после речи „и на њима припадајућим површинама”, брише се тачка, ставља се запета и додају речи: „изузев у случајевима када нису приведени намени.”
Члан 2.
У члану 12. став 4. после речи „изузев на пословним
објектима”, брише се тачка и додају речи: „и на објектима
из члана 5. став 2. ове одлуке који нису приведени намени”.
У ставу 5. истог члана после речи „изузев на пословним
објектима”, брише се тачка и додају речи: „и на објектима из
члана 5. става 2. ове одлуке који нису приведени намени”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 35-326/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу чл. 7, 29, 36, 88. и 131. Закона о основама система образовања и васиптања („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и
68/15), чл. 25. став 1. тачка 20. и члана 31. тачка 7. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), као и у Одлуци о мрежи основних школа у Београду („Службени лист Града Београда”,
бр. 6/12, 23/12, 37/13, 57/13, 61/14, 66/14 и 38/15), донела је

ОД Л У КУ
О УКИДАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД” СТАРИ ГРАД
Члан 1.
Укида се Основна школа „Стари град”, са седиштем у
општини Стари град, Улица херцег Стјепана број 7.
Члан 2.
Ученици уписани у Основну школу „Стари град” имају
право да заврше започето основно образовање у основним
школама на територији града Београда у складу са законом.
Члан 3.
Основна школа „Скадарлија” преузима матичне књиге и
другу евиденцију Основне школе „Стари град” и издаје јавне исправе на основу евиденције коју води.
Члан 4.
Покретну имовину Основне школе „Стари град” преузима Основна школа „Скадарлија”.
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Члан 5.
Основна школа „Скадарлија” сачиниће завршни рачун
ОШ „Стари град” са стањем 31. августа 2017. године.
Члан 6.
Запослени који су у Основној школи „Стари град” у радном односу на неодређено време, а остали су нераспоређени или имају статус запосленог са непуним радним временом, остварују право на преузимање стављањем на листу
запослених са које се врши преузимање.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењиваће
се од 31. августа 2017. године.
Скупштина Града Београда
Број 6-327/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник
РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ПРАВУ НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА
ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА РАДНУ 2017/2018 ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач
друго правно или физичко лице, у складу са законом (у даљем
тексту: приватна предшколска установа) на територији града
Београда и која поседује решење о верификацији издато од
стране надлежног Министарства, као и услови и начин остваривања овог права.
Члан 2.
Средства за остваривање права из члана 1. ове одлуке
обезбеђују се у буџету Града Београда.
Члан 3.
Право из члана 1. ове одлуке, може да оствари родитељ,
старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној 2017/2018 години, под условом да је:
– поднео захтев за упис детета у једној од 17 предшколских установа чији је оснивач Град Београд (у даљем тексту:
Предшколска установа), али да због недовољних капацитета дете није могло да се упише,
– да је држављанин Републике Србије који има пребивалиште на територији града Београда, односно страни држављанин са сталним настањењем на територији града Београда или избегло лице или интерно расељено лице, које
има боравиште на територији града Београда,
– да је дете уписано у приватну предшколску установу.
Члан 4.
Право утврђено чланом 1. ове одлуке остварује се по
прописима о општем управном поступку.
Захтев за остваривање права утврђеног чланом 1. ове
одлуке подноси се организационој јединици Градске управе Града Београда надлежној за послове из области образо-
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вања и дечје заштите (у даљем тексту: организациона јединица), на јединственом обрасцу који се преузима на сајту
Града Београда или на писарници организационе јединице.
Уз захтев из става 2. овог члана, родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ прилаже потврду предшколске установе да дете није било уписано због недовољних капацитета ове установе, фотокопију личне карте (извод из читача)
подносиоца захтева и фотокопију уговора са приватном
предшколском установом.
Члан 5.
О праву из члана 1. ове одлуке у првом степену решава
организациона јединица, на основу поднетог захтева.
По жалби на првостепено решење о праву из члана 1.
ове одлуке решава Градско веће Града Београда.
Право из члана 1. ове одлуке признаје се од дана подношења захтева, почев од 1. септембра 2017. године и важи до почетка следеће радне године, односно до 31. августа 2018. године.
Члан 6.
Месечни износ који се признаје као основ за обрачун дела
трошкова боравка деце у приватној предшколској установи
може да буде највише до економске цене која је утврђена Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања
и образовања у предшколским установама чији је оснивач
град Београд, а које доноси градоначелник града Београда,
односно износ од највише 27.952 динара месечно по детету.
Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у
приватној предшколској установи износи највише до 80%
економске цене из става 1. овог члана, односно износ од
највише 22.361,60 динара месечно по детету.
Обавезно учешће подносиоца захтева износи 20% економске цене која је утврђена Решењем о утврђивању економске цене
програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд, односно 5.590,40 динара.
Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као основ за обрачун дела
трошкова боравка деце, са бројем радних дана за обрачунски месец. Уколико је уговорена цена боравка деце у приватној предшколској установи нижа од економске цене из
става 1. овог члана, дневни износ се утврђује дељењем уговорене месечне цене приватне предшколске установе са
бројем радних дана за обрачунски месец.
За дане одсуства детета, признаје се 50% од дневног износа.
Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане викенда, државних и верских
празника у Републици Србији, који се празнују и обележавају
нерадно.
Приликом обрачуна накнаде дела трошкова боравка деце
у приватној предшколској установи, узима се укупан износ за
накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи, који се утврђује сабирањем следећих износа:
– износ за дане присуства детета (добија се множењем
дневног износа са бројем дана присуства детета у приватној
предшколској установи) и
– износ за дане одсуства детета (добија се множењем
половине дневног износа са бројем дана одсуства детета у
приватној предшколској установи).
Од тако добијеног износа за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи одузима се обавезно учешће подносиоца захтева у износу од 5.590,40 динара.
Уплата накнаде дела трошкова боравка деце у приватној
предшколској установи, врши се из средстава буџета Града Београда на текући рачун родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља, на основу решења о преносу средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној
предшколској установи потписаног од стране овлашћеног
лица, а који приватна предшколска установа доставља организационој јединици до 5. у месецу за претходни месец.
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Члан 7.
Родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који је
остварио право из члана 1. ове одлуке, дужан је да пријави
сваку промену која је, по овој одлуци, од утицаја на остваривање права из члана 1. ове одлуке, најкасније у року од 5
дана од дана настале промене.
Родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који оствари право на основу неистинитих или нетачних података,
или непријављивањем промена које утичу на губитак права, дужан је да накнади штету, у складу са законом.
Члан 8.
Родитељ, старатељ, усвојитељ или хранитељ који је остварио право на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко
лице у радној 2016/2017. години, може остварити право на
накнаду дела трошкова и у радној 2017/2018. години на основу
поднетог захтева за остваривање овог права уз који прилаже
фотокопију уговора са приватном предшколском установом.
Члан 9.
Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко
лице на територији града Београда за радну 2016/2017 годину
(„Службени лист Града Београда”, бр. 37/16 и 2/17).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
почев од 1. септембра 2017. године.
Скупштина Града Београда
Број 6-328/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 38. став 5. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони),
члана 12. тачка 6) Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈE РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком се ближе уређују начин, критеријуми и мерила за избор пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине на територији града Београда (у даљем
тексту: пројекти), који се финансирају и суфинансирају из
буџета Града Београда, а које реализују удружења у области
заштите животне средине (у даљем тексту: удружење).
Члан 2.
Финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у области заштите животне средине, врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката
из става 1. овог члана обезбеђују се у буџету Града Београда.
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Члан 3.
Конкурс расписује организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове заштите животне
средине, на основу претходне сагласности градоначелника
града Београда.
Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката које
реализују удружења, расписује се најмање једном годишње.
Конкурс може да буде тематски ограничен на одређену
област заштите животне средине и под посебним слоганом.
Конкурс се објављује на интернет страници града Београда (www.beograd.rs) и Порталу e-Управe и садржи:
– област од јавног интереса која се подстиче;
– ко може бити учесник у конкурсу;
– начин пријављивања на конкурс и рок за подношење
пријаве и пројекта;
– обавезну документацију која се подноси за учешће на
конкурсу;
– обим средстава која се додељују;
– трајање пројекта и крајњи рок реализације пројекта;
– критеријуме и мерила за вредновање и рангирање
пријављених пројеката;
– рок за утврђивање предлога листе вредновања и рангирања пријављених пројеката;
– рок за вршење увида у поднете пријаве и приложену
документацију;
– рок за подношење приговора;
– рок за доношење одлуке о приговору;
– рок за утврђивање коначне листе вредновања и рангирања пријављених пројеката;
– рок за доношење одлуке о избору пројеката и начин
њеног објављивања.
Члан 4.
Право учешћа на конкурсу имају удружења која су
уписана у регистар надлежног органа у Београду и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују
циљеве у области заштите животне средине.
Пријаве се подносе на обрасцу који садржи следеће податке: назив пројекта, наративни опис пројекта, податке о
пројекту, потребним финансијским средствима за његову
реализацију и податке о подносиоцу пријаве.
Удружење на конкурсу може да конкурише за укупно
утврђену вредност пројекта или за недостајући део средстава.
Уколико удружење конкурише за недостајући део средстава, обавезно доставља потписану и оверену изјаву о томе
од кога су и у ком износу обезбеђена преостала средства.
Конкурсом може бити предвиђена и друга документација
која се подноси за учешће на конкурсу (писма подршке и др.).
Удружење учествује на конкурсу са једним пројектом.
Члан 5.
Пријава на конкурс се подноси непосредно на писарници
или путем поште, на адресу Град Београд – Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, 27. марта 43–45, са назнаком „Јавни конкурс – Пријава за
избор пројеката од јавног интереса у области заштите животне
средине на територији града Београда, који се финансирају и
суфинансирају из буџета Града Београда, које реализују удружења у области заштите животне средине – НЕ ОТВАРАТИ”.
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити
краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.
Члан 6.
О пријавама по расписаном конкурсу, одлучује конкурсна комисија коју чини председник и најмање два члана. Конкурсну комисију решењем образује руководилац организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за
послове заштите животне средине, по овлашћењу градоначелника града Београда, датом истовремено са давањем саглас-
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ности за расписивање конкурса, из члана 3. став 1. ове одлуке Конкурсна комисија одлучује већином гласова чланова.
О раду конкурсне комисије води се записник.
Члан 7.
Конкурсна комисија има задатак, да по пријему пријава,
испита благовременост, допуштеност и уредност поднетих
пријава.
Благовремене пријаве су пријаве које су приспеле на адресу из члана 5. став 1. ове одлуке до дана и часа који су назначени у конкурсу.
Допуштене пријаве су пријаве поднете од удружења која
су уписана у регистар надлежног органа у Београду и која,
сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у области заштите животне средине.
Уредне пријаве су пријаве које су поднете на одговарајућим обрасцима, са читко унетим свим траженим подацима, уз које је приложена сва документација предвиђена конкурсом и које су потписане од овлашћених лица удружења.
Конкурсна комисија ће одбацити све пријаве које нису
благовремене, допуштене и уредне.
Члан 8.
Конкурсна комисија ће, по одбацивању пријава из члана
7. став 5. ове одлуке, приступити оцени и вредновању пријављених пројеката применом следећих критеријума и мерила:
– квалитет, значај и садржина предложеног пројекта;
– циљеви који се постижу;
– начин финансирања пројекта;
– оправданост буџета пројекта;
– претходно искуство организације у области на коју се
односи предлог пројекта;
– сарадња са другим субјектима у реализацији пројекта.
Максималан, односно фиксни број бодова за сваки од
критеријума и мерила из става 1. овог члана, дат је у прилогу 1. ове одлуке.
Сваки критеријум вреднован је одређеним бројем бодова, тако да максималан збир бодова износи 100.
Пројектима вреднованим са мање од 50 бодова неће се
доделити средства из буџета Града Београда.
У случају да након вредновања пројеката, два или више
пројеката имају исти број бодова, предност ће бити дата пројектима који остваре већи број бодова по критеријуму следећим
редоследом: квалитет пројекта; циљеви који се постижу; начин
финансирања пројекта; оправданост буџета пројекта; претходно искуство организације у области на коју се односи предлог
пројекта; сарадња са другим субјектима у реализацији пројекта.
Применом критеријума и мерила из става 1. овог члана
одлуке, конкурсна комисија утврђује предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката у року одређеном
у јавном конкурсу, а који не може бити дужи од 30 дана од
дана истека рока за подношење пријава.
Члан 9.
Предлог листе вредновања и рангирања пријављених
пројеката из става 1. овог члана, конкурсна комисија ће објавити на интернет-страници Града Београда (www.beograd.rs) и
Порталу e-Управе.
По објављивању Предлога листе вредновања и рангирања
пријављених пројеката из става 1. овог члана одлуке, учесници
конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, у року од три дана од дана њеног објављивања и
право приговора у року од пет дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року
од 15 дана од дана његовог пријема.
Члан 10.
По окончању поступка по приговорима на предлог листе вредновања и рангирања пријављених пројеката, а
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најкасније 60 дана од истека рока за подношење пријава по
расписаном конкурсу, конкурсна комисија утврђује коначну листу вредновања и рангирања пријављених пројеката и
предлог одлуке о избору пројеката по расписаном конкурсу
и преко организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове заштите животне средине, доставља градоначелнику града Београда, на сагласност.
Истовремено са давањем сагласности на предлог одлуке
о избору пројеката по расписаном конкурсу, градоначелник
града Београда овлашћује руководиоца организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове
заштите животне средине да донесе одлуку о избору пројеката по расписаном конкурсу и да закључи појединачне уговоре са удружењима за реализацију изабраних пројеката.
Одлуку о избору пројеката руководилац организационе
јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове заштите животне средине доноси најкасније у року од 30
дана од дана утврђивања листе из става 1. овог члана одлуке.
Одлука о избору пројеката се објављује на интернетстраници Града Београда, као и на Порталу e-Управе.

ПРИЛОГ 1
Начин вредновања и рангирања по утврђеним критеријумима и мерилима, са максималним (МББ), односно
фиксним бројем бодова (ФББ):
Критеријуми
за одабир
пројеката

Члан 13.
Организациона јединица Градске управе Града Београда
надлежна за послове заштите животне средине прати реализацију уговора и врши контролу реализације пројекта.
Ако се приликом контроле реализације уговора утврди ненаменско трошење средстава организациона јединица Градске
управе Града Београда надлежна за послове заштите животне
средине ће раскинути уговор, затражити повраћај средстава и
активирати средство финансијског обезбеђења уговора, а удружење је дужно да средства врати са законском каматом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 501-338/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Подкритеријуми за
одабир пројеката са
максималним бројем
бодова

МаксиОстваОпис подкритеријума за мални
рен број
одабир пројекта
број
бодова
бодова

Популаризација, подстицање и јачање свести о
значају заштите животне
средине
Циљна група и начин
укључивања

Квалитет
пројекта:
МББ 30

МББ: 6

Доступност и активно
укључивање грађанаМББ: 2
волонтера у реализацију
пројекта
Доступност и активно
укључивање деце у реализацију пројекта

МББ: 2

Величина циљне групе

МББ: 5

Промотивне активности Број промотивних активности које доприносе
образовању, одговорном
МББ: 5
понашању и активном
учешћу грађана у заштиту животне средине
града Београда

Члан 11.
Додела средстава врши се према редоследу рангирања у
одлуци о избору пројеката, а до висине укупно обезбеђених
средстава за реализацију јавног конкурса.
Ако се у спроведеном јавном конкурсу одабере пројекат
за који је додељен износ средстава у мањем износу од траженог, удружење је дужно да се у року од три дана од дана објављивања одлуке о избору пројеката, писаним путем изјасни
да ли прихвата одобрени износ и уколико прихвати, у обавези је да истовремено достави и кориговани пројекат.
Члан 12.
Уговор из члана 10. став 2. ове одлуке, између осталог,
садржи следеће податке: назив пројекта, време реализације
пројекта, висину одобрених средстава са динамиком и начином преноса средстава, обавезу удружења у погледу достављања средстава финансијског обезбеђења уговора за случај
ненаменског трошења средстава, односно за случај неизвршења уговорених обавеза, обавезу обавештавања о динамици
реализације и пружања доказа о наменском трошењу средстава, динамику достављања извештаја о реализацији пројекта са извештајем и доказима о наменском коришћењу буџетских средстава, обавезу враћања средстава уколико се утврди
да удружење добијена средства не користи за реализовање
одобреног пројекта и начин повраћаја средстава, као и друга
питања која су од значаја за реализацију предмета уговора.

Број 36 – 9

Одрживост пројекта

МББ: 5

Оригиналност и актуелност теме

МББ: 5

Обим задовољавања
јавног интереса

Циљеви који
Степен унапређења обсе постижу:
ласти у којој се пројекат
ММБ 30
спроводи

Могућност решавања
појединачних проблема
у области очувања при- МББ: 10
роде и заштите животне
средине
Активности које доприносе унапређењу знања о
одређеној теми у области МББ: 10
заштите и унапређења
животне средине

Могућност развијања
пројекта
Финансирање из Буџета
града или суфинансирање из сопствених или
других извора(фондова
Начин фи- ЕУ, дотација, поклона
нансирања и др)
пројекта:
ММБ 10

Оправданост буџета
пројекта:
МББ 10
Претходно
искуство организације
у области на
коју се односи предлог
пројекта:
МББ 10

Сарадња
са другим
субјектима у
реализацији
пројекта:
МББ 10

МББ: 10
Потражује се 100%
средстава

ФББ:0

Потражује се до 90%
средстава

ФББ:1

Потражује се до 80%
средстава

ФББ:2

Потражује се до 50%
средстава

ФББ:5

Потражује се до 20%
средстава

ФББ:10

МББ: 10

Имају 5 и више пројеката
у области на коју се односи предлог пројекта

ФББ:10

Имају мање од 5 пројекта
у области на коју се односи предлог пројекта

ФББ: 5

Немају пројекте у
области на коју се односи
предлог пројекта

ФББ: 0

Две и више партнерских
организација

ФББ:10

Мање од две партнерске
организације

ФББ: 5

Немају партнерске организације

ФББ: 0

УКУПНО:

100
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: МИЛЕШЕВСКЕ, ТОМАША ЈЕЖА,
ПОЖАРЕВАЧКЕ И РАДОСЛАВА ГРУЈИЋА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ВРАЧАР
Члан 1.
Приступа се изради Планa детаљне регулације подручја
између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и
Радослава Грујића, Градска општина Врачар (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Врачар, блок између
улица Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,8 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације нацрта плана.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску
општину Врачар, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 76/16),
према коме су у оквиру предложене границе планиране површине за: становање, комерцијалне садржаје, мешовите
градске центре и објекте и комплексе јавних служби.
Члан 4.
Циљ израде плана је преиспитивање планираних намена
дефинисаних Планом генералне регулације, имајући у виду
иницијативе грађана, које је подржала и Градска општина Врачар, да се задрже постојеће зелене површине унутар
блокова и планирају као јавне.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације, којим се предметно подручје налази у
следећим зонама: зони вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града (зона С5), зони вишепородичног становања у постојећим
организованим насељима – отворени блок (зона С9), зони
мешовитих градских центара у зони више спратности (зона
М4), зони пратећих комерцијалних садржаја (зона К4) и у површинама за објекте и комплексе јавних служби.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
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– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 3.000.000,00 динара.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативном
гласилу Градске општине Врачар.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Врачар.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донео је секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под
IX-03 бр. 350.14-15/17 од 29. маја 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије),
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод
Београда” и Градске општине Врачар (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-305/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

16. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА АДМИРАЛА ГЕПРАТА, КНЕЗА МИЛОША, БАЛКАНСКЕ И НЕМАЊИНЕ, ГРАДСКА
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део
блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша,
Балканске и Немањине, Градска општина Савски венац (у
даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Савски венац,
део блока између улица Адмирала Гепрата, Кнеза Милоша,
Балканске и Немањине односно к.п. 808/2 КО Савски венац, објекат амама Кнеза Милоша на к.п. 808/3 КО Савски
венац, објекат Војно-грађевинске дирекције на к.п. 806/6 и
806/7 КО Савски венац и Финансијски парк, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,3 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације Нацрта плана.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину
Савски венац, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд
(целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16
и 76/16), према коме су у оквиру предложене границе планиране површине за: комплексе јавних служби, зелене површине и саобраћајне површине.
Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање
планиране намене и дефинисање параметара за изградњу
комерцијалних садржаја, у складу са окружењем
Члан 5.
Концептуални оквир планирања садржан је у Плану
генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX)
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 76/16) и Плану генералне регулације мреже јавних гаража („Службени
лист Града Београда”, број 19/11) према коме је у финансијском парку планирана подземна гаража ЈГ11.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
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– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева 30, које
је дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће Новастон д.о.о., Београд, Вука Караџића 4.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 3.445.000,00 динара.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативном
гласилу Градске општине Савски венац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Савски венац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донео је секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под
IX-03 бр. 350.14-11/17 од 26. маја 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака копија у
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије),
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод
Београда” и Градске општине Савски венац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-306/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА УГЛУ
УЛИЦА БОРСКЕ И БАХТИЈАРА ВАГАБЗАДЕ, ГРАДСКА
ОПШТИНА РАКОВИЦА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица Борске и
Бахтијара Вагабзаде, градска општина Раковица (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Раковица, простор
на углу улица Борске и Бахтијара Вагабзаде, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,5 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–
XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) према
коме су површине у оквиру предложене границе плана намењене становању (зона породичног становања – санација неплански формираних блокова (С7)), која се граничи са наменом комерцијалне делатности (зона пратећих комерцијалних садржаја
(К4)) и План генералне регулације мреже станица за снабдевање
горивом („Службени лист Града Београда”, број 34/09).
Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је да се, кроз
сагледавање просторних могућности саме локације, непосредног и ширег окружења, као и постојећих и планираних
инфраструктурних веза, нађе оптимално просторно-програмско решење које ће представљати реалан и економски
оправдан оквир за изградњу објекта станице за снабдевање
горивом у складу са наменама планираним Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину
Стара Раковица, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
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– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
„Биро 59” д.о.о. из Београда, Булевар ослобођења 7–9, које
је дужно да нацрт плана изради у року од седам месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „МАГА” д.о.о., Београд Гандијева бр. 154.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 1.500.000,00 динара.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативном
гласилу Градске општине Раковица.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Раковица.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-5/17 од 25. априла 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког
предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и градске општине Раковица (по једна копија).
Члан 12.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге у делу обухвата предметног плана Одлука о изради Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица
(„Службени лист Града Београда”, број 14/10).
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Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.

јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX)
и Планом генералне регулације мреже станица за снабдевање
горивом („Службени лист Града Београда бр. 34/09)

Скупштина Града Београда
Број 350-307/17-С, 15. јунa 2017. године

Члан 5.
Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање површина јавне намене и остале намене, као и правила уређења
и грађења јавне и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно опремање, као и планирање капацитета нове изградње,
у складу са потенцијалима и ограничењима простора.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СТАНИЦУ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ 5089/8 КО НОВИ БЕОГРАД, ГРАДСКА
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за станицу за снабдевање горивом на катастарској парцели 5089/8
КО Нови Београд, градска општина Нови Београд (у даљем
тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део подручја градске општине Нови Београд, катастарска парцела 5089/8 КО Нови Београд, са везама
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине 96 ари и 58m².
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације нацрта плана.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
део катастарске општине Нови Београд у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације представљају План генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) и
План генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом („Службени лист Града Београда број 34/09).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд
(целине I–XIX), предметна локација се налази у површинама намењеним за комерцијалне садржаје у подручју за непосредну примену правила грађења за зону 10.К4.2.
Према Плану генералне регулације мреже станица за снабдевање горивом предметна локација се налази у зони континуирано изграђеног подручја (КИП), у каталошком листу бр.
П 003 из документације предметног ПГР-а локација је оцењена
као повољна и на њој се може реализовати тип ССГ – градска.
Члан 4.
Израдом Плана детаљне регулације обезбедиће се плански
основ за реализацију садржаја у складу са просторним могућностима као и примена компатибилних намена у складу са
Планом генералне регулације грађевинског подручја седишта

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
Projektura d.o.o., Београд, Живојина Жујовића бр. 24, које
је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци од
дана доношења Одлуке о изради плана.
Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће предузећа OMV
Srbija d.o.o., Београд, Омладинских бригада 90а и Ам Рест
д.о.о. Београд, Зеленгорска 1г.
Процењена финансијска вредност израде Планa детаљне регулације оквирно износи 1.200.000,00 динара (без
износа прибављања геодетских подлога и инжењерскогеолошке документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Нови Београд.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење
Градској општини Нови Београд.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину донео је секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под
IX-03 бр. 350.14-6/17 од 9. маја 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се
по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске посло-
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ве (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном
облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и
дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Нови
Београд (по једна копија).
Члан 12.
Доношењем ове одлуке, ставља се ван снаге у делу обухвата предметног плана Одлука о припремању регулационог
плана Блока 70 у Новом Београду („Службени лист Града
Београда”, број 26/01).
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.
Скупштина Града Београда
Број 350-308/17-С, 15. јунa 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА 22. ОКТОБРА, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, КАПЕТАНА РАДИЋА ПЕТРОВИЋА И СТАРЦА ВУЈАДИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока
између улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића
Петровића и Старца Вујадина, градска општина Земун (у
даљем тексту: план детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације је обухваћен део територије градске општине Земун, блок између
улица 22. октобра, Николе Тесле, Капетана Радића Петровића
и Старца Вујадина, са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,3 ha.
Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд, целине
I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску
општину Земун, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) дефи-

16. јун 2017.

нисано је да се наведена локација налази у зони С 5 – зона
вишепородичног становања у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града.
Члан 5.
Циљ израде плана детаљне регулације је урбанистичка
разрада локације и дефинисање правила уређења и правила
грађења у складу са наменом зeмљишта и урбанистичким
параметрима дефинисаним ПГР-ом и преиспитивање капацитета свих инфраструктурних прукључака предметног
подручја, за предвиђене измене намене и типологију изградње.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана
детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„Пројектура” доо, Београд, Живојина Жујовића 24, Београд (на основу Уговора бр. 11/17 од 9. марта 2017. године
закљученог између предузећа „Пројектура” доо и предузећа
AGZ REAL ESTATE” ДОО БЕОГРАД), које је дужно да Нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „AGZ REAL ESTATE” ДОО БЕОГРАД, са
седиштем у Земуну, 22. октобра број 7. Процењена финансијска средства за израду плана детаљне регулације износе 3.100.000,00 динара (без износа прибављања геодетских
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних
студија, анализа и техничке документације).
Члан 9.
План детаљне регулације биће изложен на јавни увид у
просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања плана детаљне регулације
на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу
Градске општине Земун.
План детаљне регулације доставиће се на мишљење
Градској општини Земун.
Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), решење о неприступању изради стратеш-
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ке процене утицаја на животну средину донео је секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под
IX-03 бр. 350.14-10/17 од 22. маја 2017. године.
Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се
по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном
облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и
дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког
геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Земун (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-309/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „АЛТИНА” У ЗЕМУНУ ЗА ДЕО БЛОКА В57 И БЛОК В57А, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Планa детаљне
регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну („Службени лист Града Београда”, број 4/05) за део блока В57 и блок
В57а, градска општина Земун (у даљем тексту: Измена и допуна плана детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне регулације обухваћен је део територије ГО Земун, део блока В57
и блок В57а насеља Алтина и грађевинске парцеле саобраћајница С106, С48, С107 и део С35 све до регулације Новог новосадског пута, са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,8 ha.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљне
регулације представља План генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације потребно је прибавити катастарско топографске
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном
облику, за катастарску општину Земун, у делу који је обухваћен границом плана.
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Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) у обухвату Измена и допуна плана детаљне регулације планиране су
јавне зелене површине, мрежа саобраћајница, површине за
становање (зона породичног становања – санација неплански
формираних блокова (С4)) и мешовита намена (зона мешовитих градских центара у зони средње спратности (М5)).
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације је преиспитивање саобраћајног решења датог Планом
детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну
(„Службени лист Града Београда”, број 4/05) у делу регулације саобраћајница С48, С106 и С107 и могућност усклађивања са постојећом изградњом.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Измена и допуна плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30 (на основу Уговора бр. 021-190/17 од 31. децембра
2017. године закљученим са предузећем „Зедер” д.о.о., Београд,
Сајмиште бр. 27), који је дужан да Нацрт плана изради у року
од 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Зедер д..о.о., Београд, Сајмиште 27. Процењена финансијска средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације оквирно износе
око 2.114.840,00 динара (без износа прибављања геодетских
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних
студија, анализа и техничке документације).
Члан 9.
Измена и допуна плана детаљне регулације биће изложена на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Измена и допуна плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу Градске општине Земун.
Измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се
на мишљење Градској општини Земун.
Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
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У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-7/17 од 25. априла 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града
Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест)примерака
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две
копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички
завод Београда” и Градске општине Земун (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-310/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОБАНОВЦИ, ГРАДСКA
ОПШТИНА СУРЧИН, ЗА БЛОКОВЕ В10 И В14
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 63/15) за блокове В10 и В14 (у
даљем тексту: Измена и допуна плана генералне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана генералне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Сурчин, блокови В10 и В14 Плана генералне регулације насеља Добановци, општина Сурчин („Службени лист Града
Београда”, број 63/15), канал Земун – Добановци уз границу
предметних блокова, ободне саобраћајнице CI-По-1 са источне стране, планиране саобраћајнице дуж канала Земун –
Добановци са јужне стране и постојеће саобраћајнице дуж
границе ПГР-а насеља Добановци са северозападне стране,
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће,
односно планиране мреже, површине око 10.5 ha.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана генералне
регулације представља Просторни план за део градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, број 10/12).

16. јун 2017.

За потребе израде Измена и допуна плана генералне регулације потребно је прибавити катастарско-топографске
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном
облику, за катастарску општину Добановци, у делу који је
обухваћен границом плана.
Члан 4.
Просторним планом за део градске општине Сурчин
(„Службени лист Града Београда”, број 10/12), у оквиру
предложене границе плана, планиране су површине за: привредне делатности и саобраћајне повершине. Спровођење
просторног плана за предметну територију предвиђено је
израдом плана генералне регулације.
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана генералне регулације је редефинисање јавних саобраћајних површина и површина остале намене, како би се постигло рационалније
коришћење просторних ресурса и постојећих саобраћајних
површина и избегло умањење површине формиране грађевинске парцеле са објектом у изградњи.
Предметном изменом плана генералне регулације биће
прецизирана правила уређења и грађења предметног простора, саобраћајно и инфраструктурно опремање и планирање капацитета изградње у складу са просторним могућностима и условљеностима, у циљу стварања могућности за
завршетак постојећег комплекса у изградњи, као и могућности будуће изградње.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Измена и допуна плана генералне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Измена и допуна плана генералне регулације поверава се Центру за архитектуру Београд / ЦАБ, Београд,
Гундулићев венац бр. 33 (на основу уговора бр. VII-12/2016
од 23. децембра 2016. године склопљеног са предузећем
АТЛ Управљање некретнинама д.о.о.), које је дужно да Нацрт плана изради у року од осам месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Измена и допуна плана генералне
регулације.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана генералне регулације обезбедиће предузеће АТЛ Управљање некретнинама” д.о.о., Београд – Добановци, Угриновачка бр.
204. Процењена финансијска средства за израду Измена
и допуна плана генералне регулације оквирно износе око
3.000.000,00 динара (без износа прибављања геодетских
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних
студија, анализа и техничке документације).

16. јун 2017.
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Члан 9.
Измена и допуна плана генералне регулације биће изложена на јавни увид у просторијама Скупштине града Београда и у просторијама Градске општине Сурчин, Сурчин,
Војвођанска бр. 79.
Подаци о начину излагања Измена и допуна плана генералне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативном гласилу Градске општине Сурчин.
Измена и допуна плана генералне регулације доставиће
се на мишљење Градској општини Сурчин.
Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана генералне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-8/17 од 25. априла 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана генералне регулације
израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (један копија), Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача
плана и Градске општине Сурчин (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-311/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА
СТАМБЕНОГ НАСЕЉА „ВИШЊИЧКО ПОЉЕ”, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела
стамбеног насеља „Вишњичко поље”, градска општина Палилула (у даљем тексту: План детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Палилула, простор
јужно од Сланачког пута, између планираних Улица нова 1
на истоку и Нова 14 на западу, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 16 hа.
Коначна граница Плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд,
целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и
97/16) према коме се подручје у оквиру предложене границе
плана налази у површинама намењеним за становање (С10
– становање у новим комплексима), мешовите градске центре (М6 – зона мешовитих градских центара у зони ниске
спратности), саобраћајне површине, јавне површине (Ј2 –
основне школе) и зелене површине.
Члан 4.
Циљ израде Пана детаљне регулације је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме локације, непосредног
и ширег окружења, као и постојећих и планираних инфраструктурних веза, нађе оптимално просторно – програмско
решење које ће представљати реалан и економски оправдан
оквир за изградњу објеката.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску
општину Палилула, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Плана
детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру за
планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска бр. 34 (у
складу са Уговором број 726/15, децембра 2016. године, закљученим између предузећа „Sunnyville” д.о.о. и Центра за планирање урбаног развоја – ЦЕП), који је дужан да Нацрт плана изради у року од 13 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће „Sunnyville” д.о.о., Београд, 27. марта бр. 1–5.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 5.900.000,00 динара.
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима Градске општине Палилула.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Палилула.

сеља Батајница, између аеродрома Батајница и ауто-пута Београд – Нови Сад, са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 48 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације Нацрта плана.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарско топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску
општину Земун, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-14/17 од 9. јуна 2017. године.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд
(целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16
и 76/16).

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се
по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном
облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и
дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Палилула (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.
Скупштина Града Београда
Број 350-312/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ УЗ АУТО-ПУТ БЕОГРАД – НОВИ
САД КОД НАСЕЉА БАТАЈНИЦА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део
привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Сад код насеља
Бaтајница, градска општина Земун (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен
је део територије градске општине Земун, рубно подручје на-

Члан 4.
Циљ израде плана је да се, кроз сагледавање просторних
могућности саме локације, непосредног и ширег окружења,
као и постојећих и планираних инфраструктурних веза, нађе
оптимално просторно-програмско решење које ће представљати реалан и економски оправдан оквир за изградњу
објеката, дефинисање јавног интереса, стварање планских
могућности за изградњу нових садржаја и обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за планирану изградњу.
Члан 5.
Концептуални оквир планирања садржан је у Плану генералне регулације, којим се предметно подручје налази у
површинама за: привредне зоне и остaле зелене површине.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру за
планирање урбаног развоја – ЦЕП, Београд, Захумска бр. 34 (у
складу са Уговором број 193/24, априла 2017. године, закљученим између предузећа „ROAMING ELEKTRONICS” д.о.о. из
Београда и „MOLA” д.о.о. из Београда и Центра за планирање
урбаног развоја-ЦЕП) који је дужан да план изради у року од
13 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Инвеститори – Предузеће „ROAMING ELEKTRONICS”
д.о.о., Београд, Милутина Миланковића бр. 1д и Предузеће
„MOLA” д.о.о., Београд, Владимира Поповића бр. 6а.
Процењена финансијска средства за израду Плана детаљне регулације оквирно износе 11.287.710,00 динара.
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативном
гласилу Градске општине Земун.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Земун.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-16/17 од 9. јуна 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Земун (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Града Београда.
Скупштина Града Београда
Број 350-313/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ УГРИНОВЦИ ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗЕМУН, У ДЕЛУ БЛОКОВА 96 И 97
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана генералне
регулације за насеље Угриновци, градска општина Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 38/16) у делу блокова
96 и 97 (у даљем тексту: Измене и допуне плана генералне
регулације).

Број 36 – 19

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана генералне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Земун, део насеља Угриновци, део блокова 96 и 97, до планираних регулација Улица земунске и гробљанске, канала
Ладовача и северних граница катастарских парцела 2739/2
и 2740/1, обе КО Угриновци, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 8,35 ha.
Коначна граница Измена и допуна плана генералне регулације утврдиће се приликом израде и верификације Нацрта измена и допуна плана генералне регулације.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана генералне регулације представља Регионални просторни план
административног подручја града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 10/04 и 38/11).
За потребе израде Измена и допуна плана генералне регулације потребно је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација у дигиталном облику, за катастарску општину Угриновци у делу
који је обухваћен границом Измена и допуна плана генералне регулације и инжењерско-геолошки елаборат.
Члан 4.
Израдом Измена и допуна плана генералне регулације
обезбедиће се плански основ за реализацију садржаја у
складу са просторним могућностима и у складу са смерницама дефинисаним Регионалним просторним планом административног подручја града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 10/04 и 38/11).
Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана генералне регулације је дефинисање намене површина у складу са реалним
потребама у оквиру предметног простора, уз усклађивање
новонасталих промена са важећим Планом генералне генералне регулације за насеље Угриновци („Службени лист
Града Београда”, број 38/16).
Члан 6.
У складу са чланом 26. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Измена и допуна плана генералне регулације ће се обухватити:
– границе Измена и допуна плана и обухват грађевинског подручја;
– подела простора на посебне целине и зоне;
– претежна намена земљишта по зонама и целинама;
– регулационе и грађевинске линије;
– потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
– зоне за које се обавезно доноси план детаљне регулације
са прописаном забраном изградње до његовог доношења;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат, односно расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне регулације;
– графички део.
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Члан 7.
Израда Измена и допуна плана генералне регулације
поверава се предузећу „Инфоплан” д.о.о., Аранђеловац,
Краља Петра I бр. 39, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана генералне регулације изради у року од четири
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана генералне регулације обезбедиће Милорад Старчевић, Београд,
Краљице Наталије бр. 68. Процењена финансијска средства за израду Измена и допуна плана генералне регулације
оквирно износе око 700.000,00 динара (без износа прибављања геодетских подлога).
Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана генералне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна
плана генералне регулације на јавни увид и трајању јавног
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у
информативним гласилима Градске општине Земун.
Нацрт измена и допуна плана генералне регулације доставиће се на мишљење Градској општини Земун.
Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана генералне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-13/17 од 9. јуна 2017. године.
Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана генералне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном
и дигиталном облику који ће се по овери чувати код
Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном облику
за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном
и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције за
грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије),
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Земун (по
једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-314/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

16. јун 2017.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању
споменика и скулптуралних дела на територији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и
члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-БИСТЕ ВУКА БОЈОВИЋА
Члан 1.
Подиже се спомен-биста Вука Бојовића на делу катастарске парцеле број 57 КО Стари град, у простору Зоолошког врта на територији ГО Стари град.
Члан 2.
Спомен-биста се подиже средствима Друштва српских
домаћина.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за културу, Завод за заштиту споменика културе града Београда,
Урбанистички завод Београда и ЈКП „Зеленило” Београд.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-319/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон), чл. 139–244. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11, 83/14 – др.
закон и 5/15), и чл. 25. и 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 - одлука УС) донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ФАЈНАЛ
ФОР БЕОГРАД 2018”
Члан 1.
Град Београд оснива Привредно друштво са ограниченом одговорношћу „Фајнал фор Београд 2018” д.о.о. (у
даљем тексту: оснивач).
Оснивач своју функцију врши у складу са овом одлуком,
преко Скупштине друштва коју чине овлашћени представници оснивача.
Члан 2.
Друштво је основано као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу средствима у јавној својини.
Друштво је основано на одређено време, до окончања
свих активности у вези са реализацијом спортске манифестације „Фајнал фор”.
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.

16. јун 2017.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 4.
Друштво послује под пословним именом: Привредно
друштво „Фајнал фор Београд 2018” друштво са ограниченом одговорношћу ( у даљем тексту: друштво).
Скраћено пословно име друштва је: „ФФ Београд 2018” д.о.о.
Члан 5.
Пословно седиште друштва је у Београду, Улица Масарикова 5.
Члан 6.
Пословно име и седиште друштва из чл. 4. и 5. не може
да се промени без претходне сагласности оснивача.
Члан 7.
Друштво има печат и штамбиљ.
Печат друштва је округлог облика, пречника 32 mm, на
коме је исписано пословно име друштва и седиште друштва
на српског језику, ћириличним писмом.
Штамбиљ друштва је правоугаоног облика, дужине 55
mm и ширине 25 mm, на коме је исписано пословно име
друштва и седиште друштва на српском језику, ћириличним писмом.
Члан 8.
Претежна делатност друштва је:
93.19 – Остале спортске делатности
Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и послове спољно-трговинског промета роба и услуга, у складу са законом.
Члан 9.
Трошкове оснивања друштва сноси Град Београд као оснивач друштва (у даљем тексту: оснивач).
Члан 10.
Укупан уписани новчани део основног капитала друштва
износи 1.000,00 динара (словима: хиљаду динара).
Члан 11.
Оснивач друштва је Град Београд, Драгослава Јовановића број 2, Београд, мат. бр. 17565800, ПИБ: 100065430.
Укупан уписани новчани део оснивачког улога износи
1.000,00 динара (словима: хиљаду динара), што је 100% удела у укупном капиталу привредног друштва.
Укупан новчани део оснивачког улога друштва, оснивач
уплаћује на рачун друштва, у законском року.
Члан 12.
Друштво има право да у правном промету закључује
уговоре и врши друге правне послове из оквира свог предмета пословања.
Члан 13.
За обавезе према трећим лицима, настале у пословању
друштва, друштво одговара својом целокупном имовином.
Члан 14.
Управљање друштвом је једнодомно.
Органи друштва су Скупштина друштва и директор.
Члан 15.
Овлашћења Скупштине друштва врши оснивач, преко
овлашћених представника.

Број 36 – 21

Члан 16.
Скупштина друштва има три члана, укључујући и председника.
Мандат Скупштине друштва траје до брисања друштва
из регистра привредних субјеката.
Чланове Скупштине друштва именује Скупштина града
Београда.
Члан 17.
Основна права оснивача су да:
1) управља друштвом,
2) одлучује о расподели добити,
3) учествује у расподели ликвидационе или стечајне масе,
после престанка друштва стечајем или ликвидацијом, а по
подмирењу обавеза друштва,
4) буде информисан о раду друштва.
Поред права из става 1. овог члана, оснивач има и друга
права у складу са законом и овом одлуком.
Члан 18.
Добит друштва, утврђена у складу са законом, може се
расподелити за повећање основног капитала, резерве или
за друге намене, у складу са законом и овом одлуком.
Члан 19.
Друштво у пословима унутрашњег и спољнотрговинског промета заступа директор друштва без ограничења.
Члан 20.
Скупштина друштва:
1. врши надзор рада директора и усваја извештаје директора;
2. одобрава и усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије,
3. врши расподелу добити и начин покрића губитака,
укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у
добити и дана исплате учешћа у добити оснивачу;
4. именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад,
5. Усваја мишљења овлашћеног ревизора о финансијским
извештајима,
6. доноси годишњи програм рада и пословања друштва,
7. одлучује о повећању и смањењу основног капитала
друштва,
8. одлучује о статусним променама, промени правне
форме и престанку рада друштва,
9. именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и звештаје ликвидационог управника;
10. даје прокуру;
11. одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја
за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором;
12. одлучује о статусним променама и променама правне форме;
13. одлучује о промени пословног имена и седишта
друштва,
14. даје одобрење на правне послове директора и других
лица повезаних са друштвом,
15. одлучује о измени оснивачког аката,
16. доноси Пословник о свом раду,
17. одлучује о другим питањима из делокруга скупштине у складу са законом и овом одлуком.
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Члан 21.
Директор друштва именује се на рок до брисања
друштва из регистра привредних субјеката.
Директор друштва:
1. заступа и представља друштво и организује и руководи пословима друштва у складу са законом, оснивачким
актом и одлукама Скупштине друштва;
2. припрема и предлаже акта која доноси Скупштина
друштва;
3. извршава одлуке Скупштине друштва и предузима
мере за њихово спровођење и указује ако одлука Скупштине друштва није у складу са законом;
4. стара се о законитости рада и одговара за законитост
рада и коришћење и располагање имовином;
5. именује и разрешава заменика директора уз претходну сагласнот Скупштине друштва;
6. одговоран је за уредно вођење пословних књига друштва;
7. одговоран је за тачност финансијских извештаја друштва;
8. одговоран је за уредно вођење евиденције о свим одлукама Скупштине друштва;
9. обавезан је за извештавање Скупштини друштва;
10. доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места;
11. обавља друге послове у складу са законом и овом одлуком који нису у делокругу Скупштине друштва.
Члан 22.
За директора друштва Скупштина Града Београд именује Јована Копривицу, из Београда, ул. Антифаштистичке борбе 21ж, ЈМБГ 1507982710090, број личне карте
005617266.
Члан 23.
У друштву се води књига удела са подацима и на начин
који је прописан законом којим се уређује правни положај
привредних друштава.
Члан 24.
У друштву се води књига одлука.
У књигу одлука уносе се одлуке које доноси Скупштина
друштва у складу са овом одлуком.
Члан 25.
Општа акта друштва су правилници и одлуке којима се
на општи начин уређују одређена питања.
Измене и допуне правилника и одлука врше се на начин
и по поступку који су одређени за његово доношење.

16. јун 2017.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. став
1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31.
тачка 8. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско
земљиште и изградњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 73/16 и 4/17).
Члан 2.
У члану 2. одлуке, после речи: „као добра од општег интереса и”, додају се речи: „обезбеђивање услова за”.
Члан 3.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
„Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског
земљишта на територији града Београда, као делатност од
општег интереса и обавља све стручне послове у циљу обезбеђења услова за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град.
Претежна делатност коју предузеће обавља је:
74.90 – остале стручне, научне и техничке делатности
Предузеће има искључиво право обављања делатности
из става 1. овог члана и врши инвеститорску функцију на
реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског
земљишта.
Послове из ст. 1. и 2. овог члана предузеће обавља за територију града Београда.
За обављање делатности и вршење послвоа из ст. 1. и 2.
овог члана предузеће закључује уговор са надлежним органом Града Београда.”

Члан 26.
Друштво води пословне књиге и саставља и подноси рачуноводствене исправе и финансијске извештаје у складу са
законом којим се уређује рачуноводство и ревизија.

Члан 4.
У члану 5. после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Поред делатности и послова наведених у ст. 1. и 2.
овог члана, предузеће може обављати и друге делатности
утврђене Статутом предузећа уз сагласност оснивача.”
У истом члану, досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 27.
Друштво је дужно да држи и чува све акте и документе
друштва у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Члан 5.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове
одлуке.

Члан 28.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 66-331/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-322/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 15.
јуна 2017. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 7.
став 1. Закона о локалној самуправи („Службени гласник
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. акон), члана
12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и
члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ
СЕРВИС” БЕОГРАД
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног
предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд бр. 3-344/16-С од 8. јуна 2016. године („Службени лист Града Београда”, број 57/16), члан 3. став 3. мења
се и гласи:
„Седиште предузећа је у Београду, Кнеза Вишеслава 27”.
Члан 2.
Члан 4. став 3. мења се и гласи:
„Управљање јавним паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора за паркирање на
обележеним местима (затворени и отворени простори),
организација и вршење контроле и наплате паркирања,
услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или
остављених возила, премештање паркираних возила под
условима прописаним законом, постављање уређаја којима
се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила,
као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја
којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима као и вршење наплате
ових услуга.”
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Члан 3.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одредбама ове одлуке у року од 90 дана од дана доношења ове
одлуке.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-332/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 15. јуна
2017. године, на основу члана 26. став 1. тачка 3) Закона о
јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени
гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 31. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКАТА ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА (потез 500)
1. Усваја се Пројекат јавно-приватног партнерства у
обављању комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда (потез 500), на који је дато
мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство Владе РС
број 95/2017 од 22. маја 2017. године да се предметни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног партнерства.
2. Задужује се Секретаријат за јавни превоз да се стара о
реализацији ове одлуке.
3. Ова одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-335/17-С, 15. јуна 2017. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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16. јун 2017.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Одлука о измени Одлуке о Градској управи Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о обезбеђивању услова за уређивање,
употребу и унапређење и заштиту грађевинског
земљишта, припрему и реализацију средњорочних
и годишњих програма уређивања грађевинског
земљишта на територији града Београда – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о оглашавању
на територији града Београда – – – – – – – – – – – –
Одлука о укидању Основне школе „Стари град”,
Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач
друго правно или физичко лице на територији града Београда за радну 2017/2018. годину– – – – – – –
Одлука о начину, критеријумима и мерилима за
избор пројеката од јавног интереса које реализују
удружења у области заштите животне средине који
се финансирају и суфинансирају из буџета Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације подручја између улица: Милешевске, Томаша Јежа, Пожаревачке и Радослава Грујића, градска општина
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације за
део блока између улица: Адмирала Гепрата, Кнеза
Милоша, Балканске и Немањине, градска општина
Савски венац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом на углу улица Борске и Бахтијара Вагабзаде, градска општина
Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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Одлука о изради Плана детаљне регулације за
станицу за снабдевање горивом на катастарској
парцели 5089/8 КО Нови Београд, градска општина
Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица: 22. октобра, Никола Тесла, Капетана Радића Петровића и Старца Вујадина, градска
општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Измена и допуна Плана детаљне регулације стамбеног насеља „Алтина” у Земуну
за део Блока В 57 и Блок В 57А, градска општина
Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Добановци, градска
општина Сурчин, за блокове В 10 и В 14 – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације
дела стамбеног насеља „Вишњичко поље”, Градска
општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације за
део привредне зоне уз ауто-пут Београд – Нови Сад
код насеља Батајница, градска општина Земун – – –
Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Угриновци, градска
општина Земун, у делу блокова 96 и 97 – – – – – – –
Одлука о подизању спомен-бисте Вука Бојовића – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању Привредног друштва „Фајнал фор Београд 2018” д.о.о – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда– – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о промени
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за
јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о усвајању пројеката јавно-приватног
партнерства у обављању комуналне делатности јавног превоза путника на територији града Београда
(потез 500)– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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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.
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Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

