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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LXIV Број 138

18. децембар 2020. године

Цена 265 динара

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 37/19), у члану 11. став 2. и члану 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

Члан 3.
У члану 13. у ставу 1. после речи: „се” додају се речи:
„статуа деспота Стефана Лазаревића,”.

ОД Л У КУ

Члан 4.
Комисије именоване до ступања на снагу ове одлуке
продужавају са радом до истека мандата.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Назив: „Одлука о Награди града Београда” („Службени
лист Града Београда”, бр. 5/03, 2/04, 41/10, 66/12, 82/14, 67/17
и 50/20) мења се и гласи: „Одлука о Награди града Београда
– деспот Стефан Лазаревић”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 2.
У члану 1. ст. 1–5, чл. 6. и 10. после речи: „Награда града
Београда” у одговарајућем падежу, додају се речи: „– деспот
Стефан Лазаревић”.

Скупштина Града Београда
Број 020-790/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 3. став 1. члана 10. став 3. и
члана 11. став 1. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10, 99/11 – др. закон и 44/18 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 8) Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању Фондације за младе таленте Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 37/15), члан 1.
мења се и гласи:
„Град Београд оснива „Фондацију за младе таленте Града Београда” у циљу пружања помоћи талентованим ученицима,
студентима и особама које се истичу у научном и стваралачком раду, као и ради унапређивања услова за образовање, стваралаштво и научни рад младих”.
Члан 2.
У члану 4. став 1. после алинеје 5. додаје се нова алинеја 6. која гласи:
„– предузимање свих других активности којима се унапређују услови за образовање, стваралаштво и научни рад младих”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-835/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године на основу члана 31. став 1 тачка 12б)
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
у вези члана 51а став 5. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 37/019 –
др. закон и 9/20), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И РАДУ СЛУЖБЕ
ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда („Службени лист Града Београда”, број
26/19), члан 11. мења се и гласи:
„У циљу остваривања надлежности главног урбанисте,
Служба предузима активности и обавља послове који се односе на:
– координацију израде просторних и урбанистичких
планова, које доноси Скупштина Града Београда у складу са
законом;
– координацију рада организационе јединице Градске
управе Града Београда надлежне за послове урбанизма и
јавних предузећа и других институција укључених у поступке израде и доношења планских докумената;
– сарадњу на припреми програма уређивања земљишта,
у делу који се односи на доношење планских докумената;
– разматрање иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава организациону јединицу
Градске управе Града Београда надлежну за послове урбанизма ради даљег поступања;
– сарадњу са организационом јединицом Градске управе Града Београда надлежном за послове урбанизма у циљу
одређивања редоследа и динамике доношења планских докумената;
– обезбеђивање материјалних и других услова за израду
докумената просторног и урбанистичког планирања као и
за спровођење урбанистичко архитектонких конкурса;
– предлагање приоритета у области урбанизма и планирања;
– анализирање и праћење уређења подручја града и доношења урбанистичких докумената у складу са законом и светским стандардима и праћење промене стања у простору;
– предузимање и других активности у циљу остваривања координације у поступцима израде и доношења планских докумената;
– координацију израде архитектонско урбанистичких
решења која се односе на јавне површине и јавне објекте,
објекте од општег интереса;
– координацију пословима везаним за велике инвестиције;
– поступање по иницијативама грађана из делокруга
службе;
– припремање информативних и стручних материјала за
медије из делокруга службе;
– координацију свим архитектонским делатностима од
значаја за Град;
– друге послове у складу са прописима из области планирања и изградње.
У обављању послова из става 1. овог члана Служба
остварује и сарадњу са:
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– Градским већем Града Београда;
– носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и
уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и
других података неопходних за израду планског документа;
– одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа;
– локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и
са другим заинтересованим субјектима;
– главним урбанистима других јединица локалне самоуправе.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 2.
Поступци израде докумената просторног и урбанистичког планирања као и спровођења урбанистичко архитектонских конкурса који су започети пре дана почетка примене ове
одлуке окончаће се по прописима по којима су и започети.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2021. године.
Скупштина Града Београда
Број 02-837/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу чл. 111. и 209. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 12. став 1. тачка 6) Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон
и 37/19), члан 31. став 1. тачка 7) и члан 52. став 1. тачка 6)
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И
УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У Одлуци о правима и услугама социјалне заштите
(„Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 8/12-II,
42/12, 65/12, 31/13, 57/13, 37/14, 82/15, 4/16, 37/16, 56/16,
114/16, 102/17, 50/18, 103/18, 101/19, 115/19, 138/19 и 17/20),
у члану 2. после става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, право на бесплатни
оброк из члана 69. став 1. тачка 3) ове одлуке могу да користе држављани Републике Србије који живе на улицама
Града Београда.”
Постојећи став 5. постаје став 6. и постојећи став 6. постаје став 7.
Члан 2.
У члану 64. став 2. мења се и гласи:
„Право из става 1. тачка 1) овог члана исплаћује се једном месечно, право из тачке 2) овог члана једном годишње,
а право из тачке 3) овог члана два пута годишње.”
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 3.
Члан 68. мења се и гласи:
„Право на сталну новчану помоћ могу да остваре:
1) корисници права на новчану социјалну помоћ у износу
од 10% од пуног износа новчане социјалне помоћи утврђене
одредбама Закона о социјалној заштити, под условом да је
појединац, односно сви чланови породице неспособни за рад
у смислу члана 85. став 2. Закона о социјалној заштити;
2) право из става 1. тачка 1) исплаћује се месечно;
3) родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца, и то:
(1) родитељи деце предшколског узраста – у износу од
једне просечне зараде,
(2) родитељи деце основношколског узраста – у износу
од две просечне зараде,
(3) родитељи деце која похађају средњу школу до краја
школовања, а најдуже до 20. године живота, под условом
да се финансирају из буџета Републике Србије и да сва деца
похађају средњу школу – у износу од три просечне зараде;
4) право из става 1. тачке 3) подтачки (1), (2) и (3) исплаћује се једном годишње;
5) деца и млади без родитељског старања корисници
услуге домског или породичног смештаја који су способни
за рад, у месечном износу од 50% од просечне зараде, од
дана престанка услуге смештаја до заснивања радног односа, а најдуже годину дана, под условом да најмање две године пре завршетка школовања имају пребивалиште на територији Града Београда;
6) деца и млади без родитељског старања, корисници
услуге привременог становања из члана 26а ове одлуке, у
месечном износу од 25% од просечне зараде, до краја редовног школовања, под условом да се школовање финансира из буџета Републике Србије, да најмање годину дана
имају пребивалиште на територији Града Београда и да не
остварују приходе од којих могу да се издржавају;
7) брат или сестра корисника услуге привременог становања из члана 26а ове одлуке, који је постављен за старатеља детету из члана 26а, у месечном износу од 50% од
просечне зараде, а најдуже до навршене 26. године живота,
под условом да најмање годину дана има пребивалиште на
територији града Београда и да не остварује приходе од којих може да се издржава;
8) деца без родитељског старања, чија су оба родитеља
преминула, и налазе се под старатељском заштитом брата или
сестре, са којим чине заједничко домаћинство, у месечном износу од 25% од просечне зараде, под условом да најмање годину дана имају пребивалиште на територији Града Београда;
(1) ако дете из тачке 8) овог члана остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 25% од просечне зараде;
9) млади који су се налазили под старатељском заштитом брата или сестре са којима чине заједничко домаћинство, а чија су оба родитеља преминула, у месечном износу
од 25% од просечне зараде, до краја редовног школовања,
под условом да се школовање финансира из буџета Републике Србије, а најдуже до навршене 26. године живота, и
да најмање годину дана имају пребивалиште на територији
града Београда;
(1) ако лице из тачке 9) овог члана остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 25% од просечне зараде;
10) брат или сестра детета без родитељског старања чија
су оба родитеља преминула, а који су му постављени за старатеља и са којим чине заједничко домаћинство, у износу
од 50% од просечне зараде, под условом да најмање годину
дана имају пребивалиште на територији града Београда;

Број 138 – 3

(1) ако лице из тачке 10) овог члана остварује приход, право на сталну новчану помоћ може да оствари у висини разлике између оствареног прихода и 50% од просечне зараде;
11) лице (жена и мушкарац) према коме је извршено
насиље у породици, које се као жртва породичног насиља,
налазило на евиденцији Градског центра, државног органа
(полиције, суда, јавног тужилаштва) или пружаоца услуга
социјалне заштите, који је за то лиценциран, под условом:
(1) да има пребивалиште на територији града Београда
најмање годину дана пре евидентираног насиља,
(2) да укупни месечни приходи лица по свим основама,
осим прихода из члана 65. став 4. ове одлуке, не прелазе
висину минималне зараде за месец који претходи месецу у
коме је покренут поступак,
(3) да у својини нема имовину од које може да оствари
приход или право својине на усељивом стану или стану у
коме не живи учинилац насиља;
12) лицу из тачке 11) износ права исплаћује се месечно и то:
(1) лицу без деце у износу од 25% од просечне зараде,
(2) лицу са једним дететом у износу од 40% од просечне
зараде,
(3) лицу са двоје деце у износу од 50% од просечне зараде,
(4) лицу са троје и више деце у износу од 70% од просечне зараде;
13) лицу из тачке 11) овог члана, право из става 1. овог
члана признаје се најдуже годину дана од првог евидентирања насиља;
14) једнородитељска породица, која је корисник права на
новчану социјалну помоћ, право може да оствари једном годишње, у износу од 65% од висине номиналног износа новчане социјалне помоћи за појединца, коју утврђује министар
надлежан за послове социјалне заштите у складу са законом.
Под просечном зарадом из става 1. овог члана сматра се
просечна зарада без пореза и доприноса остварена по запосленом у граду Београду у месецу који претходи месецу у
коме је покренут поступак, објављена од стране организације надлежне за послове статистике.
Изузетно од става 2. овог члана, ако у моменту покретања поступка није познат податак о просечној заради без
пореза и доприноса оствареној по запосленом у граду Београду за месец који претходи месецу у коме је покренут
поступак, висина сталне новчане помоћи из става 1. овог
члана, утврђује се према последњем познатом податку о
исплаћеној просечној заради у граду Београду у моменту
покретања поступка, a објављеном од стране организације
надлежне за послове статистике.
Под минималном зарадом из става 1. тачка 11) подтачка
(2) овог члана сматра се минимална зарада утврђена одлуком надлежног органа за текућу годину.
Под номиналним износом новчане социјалне помоћи
из става 1. тачка 14) овог члана сматра се последњи познати податак о номиналном износу новчане социјалне помоћи за појединца, утврђен одлуком министра надлежног за
послове социјалне заштите у складу са законом, у моменту
покретања поступка.”
Члан 4.
У члану 68а став 2. мења се и гласи:
„Средства из става 1. овог члана обезбеђују се у процентуалном износу од просечне зараде без пореза и доприноса
остварене по запосленом у граду Београду за месец за који
је, у моменту покретања поступка, познат последњи податак о исплаћеној просечној заради, објављен од стране организације надлежне за послове статистике и то:
1) 5,5% за децу и омладину,
2) 3,5% за одрасла лица.”
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Члан 5.
У члану 69. став 1. после тачке 2) додаје се тачка 3), која гласи:
„Лица без прихода и имовине, која живе на улицама града Београда, за време ванредног стања или ванредне ситуације
која је проглашена од стране надлежног органа;
(1) ако лице из става 1. тачка 3) овог члана нема лична документа, те није могуће потпуно утврдити све чињенице за
одлучивање, надлежни орган доноси привремено решење о праву на бесплатни оброк до окончања поступка.”
Члан 6.
Члан 85. мења се и гласи:
„О правима и услугама из ове одлуке, осим услуге из чл. 10. и 14г, у првом степену решава Градски центар за социјални
рад у Београду (у даљем тексту: Градски центар), у складу са законом.
Градски центар преиспитује услове за даље коришћење права из члана 68. став 1. тачке 1), 5), 11), 12) и 13), члана 68а и
члана 72. ове одлуке шестомесечно.
Градски центар преиспитује услове за даље коришћење права из члана 68. став 1. тачке 6), 7), 8), 9) и 10) једном годишње.
Градски центар преиспитује услове за даље коришћење права из члана 69. став 1. тачке 1) и 2) једном годишње, а из става 1. тачке 3) шестомесечно.
Градски центар преиспитује услове за даље коришћење услуга из чл. 7, 14а, 19, 21, 26, 49, 51, 53 и 55д ове одлуке шестомесечно.
Градски центар преиспитује услове за даље коришћење услуга из чл. 5, 5a, 8, 9, 11, 20, 22, 30а и 31. ове одлуке једном годишње.”
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 5-824/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члан 25. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16,
19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20 и 106/20) у прилогу 1. Каталог урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије Града Београда обухваћене Генералним урбанистич планом, који је саставни део
Одлуке, у поглављу Б. Урбани мобилијар под Б4.Елементи за оглашавање додаје се елемент за оглашавање Б.4.5 Рекламни
ПАНО – ЛЕД дисплеј за постављење на стубовима јавне расвете и контактне мреже и то Б.4.5.1 Рекламни ПАНО – ЛЕД
дисплеј малог формата једнострани или двострани за постављење на стубовима јавне расвете и контактне мреже, са следећим графичким приказом:
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 2.
Изнад члана 36б додаје се назив пододељка, а члан 36б
мења се и гласи:

Скупштина Града Београда
Број 352-826/20-С, 18. децембра 2020. године

„2. Алеја заслужних грађана Београда на Новом Бежанијском гробљу

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13.
став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени
гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 31. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 30/03,
11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15 и 19/17), после одељка
„Г ) Сахрањивање заслужних лица” додаје се назив пододељка, а члан 36а мења се и гласи:
„1. Алеја заслужних грађана на Новом гробљу
Члан 36а
На Новом гробљу се одређују посебне парцеле за сахрањивање посмртних остатака заслужних лица (у даљем тексту: Алеја заслужних грађана).
Заслужно лице у смислу овог члана је лице које је у току
живота добило највиши степен одликовања Републике Србије, лице које је стекло звање академика Српске академије
наука и уметности и лице коме је додељено звање почасни
грађанин Београда.
Изузетно од става 2. овог члана, градоначелник Града
Београда може одлучити да и друго лице може бити сахрањено у Алеји заслужних грађана, које је у току живота било
истакнуто у области у којој је деловало.
Предлог да се посмртни остаци заслужног лица и лица
из става 3. овог члана сахране у Алеји заслужних грађана
даје институција чији је преминуло лице био члан, уз претходну сагласност супружника или чланова уже породице
умрлог лица.
Уз предлог да се посмртни остаци лица из става 3. овог
члана сахране у Алеји заслужних грађана, подносилац доставља и мишљење ресорно надлежног Министарства из
области у којој је то лице било истакнуто и својим радом
дало допринос јавном животу града и републике.
О уређивању и одржавању Алеје заслужних грађана стара се предузеће, односно предузетник, а трошкове за њено
уређење и одржавање сноси град.
Одредбе члана 20.–30. Oдлуке, које уређују коришћење
гробног места не примењују се на коришћење гробног места у Алеји заслужних грађана.”.

Члан 36б
На Новом Бежанијском гробљу се одређују посебне парцеле за сахрањивање посмртних остатака заслужних грађана
Београда (у даљем тексту: Алеја заслужних грађана Београда).
Заслужно лице у смислу овог члана је лице које је у току
живота добило највиши степен одликовања Републике Србије, лице које је стекло звање академика Српске академије
наука и уметности, Награду града Београда и лице коме је
додељено звање почасни грађанин Београда.
Изузетно од става 2. овог члана, градоначелник града
Београда може одлучити да и друго лице може бити сахрањено у Алеју заслужних грађана Београда, које је у току живота било истакнуто у области у којој је деловало.
Предлог да се посмртни остаци заслужног лица и лица
из става 3. овог члана сахране у Алеји заслужних грађана
Београда даје институција чији је преминуло лице био члан,
уз претходну сагласност супружника или чланова уже породице умрлог лица.
Уз предлог да се посмртни остаци лица из става 3. овог
члана сахране у Алеји заслужних грађана Београда, подносилац доставља и мишљење ресорно надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда, из области у
којој је то лице било истакнуто и својим радом дало допринос јавном животу града и републике.
О уређивању и одржавању Алеје заслужних грађана
Београда стара се предузеће, односно предузетник, а трошкове за њено уређење и одржавање сноси Град.
Одредбе чл. 20.–30. одлуке, које уређују коришћење
гробног места не примењују се на коришћење гробног места у Алеји заслужних грађана Београда.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-827/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 18.
децембра 2020. године, на основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА ДУГОВАЊА ЗА ПОТРОШЊУ ВОДЕ
КОРИСНИКА ПРИКЉУЧЕНИХ НА НЕУСЛОВНЕ МРЕЖЕ КОЈЕ СЕ СНАБДЕВАЈУ ВОДОМ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА ПРЕКО ПРИКЉУЧКА СА БЛОК ВОДОМЕРОМ
Члан 1.
У члану 6. ставу 4. Одлуке о условима и начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених
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на неусловне мреже које се снабдевају водом из градског
водовода преко прикључака са блок водомером („Службени лист Града Београда”, бр. 44/17, 96/17 и 115/19), речи:
„у року не дужем од шест месеци од ступања на снагу ове
одлуке”, бришу се.
Члан 2.
У члану 13. Одлуке речи: „31. децембра 2020. године” замењују се речима: „31. децембра 2024. године”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-830/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 11а Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени лист града Беогарада” бр. 18/10, 55/2013, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана
31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”,
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”,
број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА
Члан 1.
У Одлуци о ученичким и студентским стипендијама
(„Службени лист Града Београда”, број 10/16), у члану 9.
алинеја 3. мења се и гласи:
„– Да су редовни ученици друге и треће године средњих
школа у трогодишњем трајању или редовни ученици друге,
треће и четврте године средњих школа у четворогодишњем
трајању, чији је оснивач Република Србија, а седиште је на
територији града Београда;”.
Члан 2.
У члану 10. ал. 5, 6. и 7. мењају се и гласе:
„– Фотокопија сведочанства претходно завршених разреда оверена од стране школе коју ученик похађа;
– решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање болести,
не старија од две године;
– изјава подносиоца пријаве која је оверена код јавног
бележника, да није корисник других општинских, градских,
републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је
корисник, да ће се по добијању стипендије Града Београда
одрећи других стипендија.”.
Члан 3.
У члану 11. после става 1. додају се три нова става која
гласе:
„Изузетно, уколико такмичења нису одржана у школској
години која претходи објављивања конкурса поред успеха
оствареног у школи вредноваће се социјално-економски
статус породице.
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Изузетно, за ученике уметничких школа уколико су се
такмичења одржала само у једној од две календарске године
које претходе објављивању конкурса вредноваће се награде на градском, републичком и међународном такмичењу
освојене у тој години.
Изузетно, за ученике уметничких школа уколико такмичења нису одржана у две календарске године које претходе објављивању конкурса поред успеха оствареног у школи
вредноваће се социјално-економски статус породице.”.
Члан 4.
После члана 11. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 11а
Социјално економски статус породице утврђује се на
основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика за шестомесечни период у нето износу, текуће
године.
Социјално економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану
породице ученика за шестомесечни период у нето износу,
текуће године и то:
1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0,30 бодова;
2) од 20% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0,15 бодова;
3) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса
по запосленом у Републици Србији – 0 бодова.
Просечна зарада рачуна се према подацима републичког
органа управе надлежног за послове статистике.
Ученици се рангирају према укупном броју бодова
оствареном по свим основама које се вреднују за доделу
стипендије.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Уколико два или више кандидата оствари исти укупан
број бодова предност при рангирању имаће кандидат чија је
просечна зарада по члану породице нижа.”.
Члан 5.
У члану 12. ал. 7. и 8. мењају се и гласе:
„– решење надлежног органа о постојању телесног оштећења и/или решење о потреби туђе неге и помоћи и медицинска документација којом се доказује постојање болести,
не старија од две године;
– изјава подносиоца пријаве која је оверена код јавног
бележника, да није корисник других општинских, градских,
републичких стипендија или стипендија из средстава других правних лица која су корисници буџета, или уколико је
корисник, да ће се по добијању стипендије Града Београда
одрећи других стипендија.”.
Члан 6.
У члану 27. број: „15” замењује се бројем: „8”.
Члан 7.
Ову одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-834/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09,
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и
83/18) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК
32, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОРАД
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за Блок
32, Градска општина Нови Беорад, (у даљем тексту: План
детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Нови Београд, Блок
32, између Булевара уметности, Булевара Арсенија Чарнојевића, Улице oмладинских бригада и Булевара Зорана Ђинђић, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 11 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта 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, 97/16,
69/17 и 97/17), према коме се подручје у оквиру предложене границе плана налази у површинама планираним за
површине јавних намена: мрежа саобраћајница, површине
за инфраструктурне објекте и комплексе (планирана ТС
110/10кВ, површине за објекте и комплексе јавних служби
(Ј8 – установе социјалне заштите) и зелене површине (заштитни зелени појас и парк), и површинама осталих намена: зона К1 – зона комерцијалних садржаја у зони више
спратности, зона М4 – зона мешовитих градских центара у
зони више спратности и површине за верске објекте и комплексе.
– План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19),
према коме су на предметном подручју планирани: блокови
са трасом дрвореда и јавне зелене површине: заштитни зелени појас, сквер/трг и парк.
Члан 4.
Циљ израде плана је стварање планског основа за реализацију комерцијалног објекта на катастарској парцели
6781 КО Нови Београд, уз проверу могућности изградње
високог објекта кроз израду анализе и потврде испуњености критеријума за изградњу високог објекта, у складу са
условима Плана генералне регулације, могућностима предметног простора и другим условљеностима; преиспитивање и унапређење планираног решења дефинисаног важећим Регулационим планом дела Блока 32 у Новом Београду
(„Службени лист Града Београда”, број 3/00) и сагледавање
капацитета саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, као и очувања, заштите и побољшања стања животне
средине.
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Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је
прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску општину Нови Београд, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне;
– 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;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајни за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
„ZAP” д.о.о из Београда, Стјепана Љубише 17, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу ове oдлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће ПД „Alta Holding” д.о.о. из Београда, Угриновачка 212,
Земун.
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 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 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 Плана детаљне регулације донео је заменик начелника Градске управе Града
Београда – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-19/20 од 14. октобра
2020. године.
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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 Нови
Београд по једна копија.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00,
19/14 и 19/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), донела је

Члан 12.
Ова oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 1.
Подиже се споменик-биста Хугу Булију на Ади Циганлији, ГО Чукарица.

Скупштина Града Београда
Број 350-777/20-С, 18. децембра 2020. године

Члан 2.
Споменик се подиже средствима Фудбалског савеза Београда.

Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 18.
децембра 2020. године, на основу члaна 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПИЈАЦЕ КАЛЕНИЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА
ВРАЧАР
Члан 1.
Приступа се измени Одлуке о изради плана детаљне регулације пијаце Каленић, Градска општина Врачар („Службени
лист Града Београда”, број 69/17), (у даљем тексту: Одлука о
измени одлуке о изради Плана детаљне регулације).
Члан 2.
Мења се први став у члану 8. Одлуке о изради Плана детаљне регулације тако да гласи:
„Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за инвестиције, Београд, Трг
Николе Пашића 6.
Члан 3.
Остали чланови Одлуке о изради плана детаљне регулације остају непромењени.
Члан 4.
Ова одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-778/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

OДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ХУГУ БУЛИЈУ

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 6-787/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон,
101/16 – др. закон и 37/19), члана 9. Одлуке о подизању и
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији
града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00,
19/14 и 19/17) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), донела је

OДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ДИАНИ БУДИСАВЉЕВИЋ
У Одлуци о подизању споменика Диани Будисављевић
(„Службени лист Града Београда”, бр. 62/15 и 115/19) члан 2.
мења се и гласи:
„Споменик се подиже средствима Града Београда”.
Члан 2.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-788/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16
– одлука УС и „Службени лист Града Београда, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-80/2020-24 од 30. новембра 2020. године, донела је

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-77/2020-24 од 30. новембра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ПАЛИЛУЛА
1. Улици Ватрослава Лисинског мења се назив и одређује
се нов назив: Улица Богдана Тирнанића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.
Скупштина Града Београда
Број 015-779/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-88/2020-24 од 15. децембра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА
I. Додељује се назив улице и то:

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: НОВИ БЕОГРАД
1. Делу Улице шпанских бораца који обухвата бројеве
12, 14, 14А, 16 и 18, мења се назив и одређује се нов назив:
Улица Александра Тијанића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.
Скупштина Града Београда
Број 015-781/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-81/2020-24 од 30. новембра 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
I. Додељује се назив улице и то:

ГРАДСКА ОПШТИНА: ПАЛИЛУЛА
1. Улици хварска мења се назив и одређује се нов назив:
Улица Мирослава Радојчића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.

ГРАДСКА ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ
1. Улици бјеловарска мења се назив и одређује се нов назив: Улица Предрага Милојевића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.

Скупштина Града Београда
Број 015-780/20-С, 18. децембра 2020. године

Скупштина Града Београда
Број 015-782/20-С, 18. децембра 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

18. децембар 2020.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-76/2020-24 од 30. новембра 2020. године, донела је

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-75/2020-24 од 25. новембра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ
1. Улици зларинска мења се назив и одређује се нов назив: Улица Динка Туцаковића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.
Скупштина Града Београда
Број 015-783/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: САВСКИ ВЕНАЦ
1. Новој улици, на простору Београда на води, која почиње од Булевара Вудроа Вилсона и завршава се код пешачке зоне, одређује се назив: Бриселска.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.
Скупштина Града Београда
Број 015-785/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 18.
децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14
– други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-82/2/2020-24 од 1. децембра 2020. године, донела је

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-78/2/2020-24 од 1. децембра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

I. Додељује се назив улице и то:

I. Додељује се назив улице и то:

ГРАДСКА ОПШТИНА: САВСКИ ВЕНАЦ
1. Улици лопудска мења се назив и одређује се нов назив:
Улица Драгана Сакана.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.

ГРАДСКА ОПШТИНА: ЗВЕЗДАРА
1. Улици Станка Враза мења се назив и одређује се нов
назив: Улица Милана Вукоса.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда ”.

Скупштина Града Београда
Број 015-784/20-С, 18. децембра 2020. године

Скупштина Града Београда
Број 015-786/20-С, 18. децембра 2020. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 35.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.
износи, 125/14 – усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени
дин. износи, 83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16
– др. закон и 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин.
износи, и 126/20 – усклађени дин. износи), Закључака Владе
Републике Србије, 05 Број 023-10184/2016-1 од 27. октобра
2016. године и 05 Број 023-10653/2016 од 9. новембра 2016.
године, Одлуке Скупштине Града Београда, Број 4-995/16-С
од 29. децембра 2016. године и Одлуке Скупштине општине
Прибој, 01 Број 02-81 од 29. октобра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ АКЦИЈА БЕЗ НАКНАДЕ ИЗДАВАОЦА КОРПОРАЦИЈЕ „ФАП” АД ПРИБОЈ ОД ОПШТИНЕ
ПРИБОЈ – ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПРИБОЈ
Члан 1.
Град Београд прихвата акције без накнаде издаваоца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој, МБ: 07210434, ПИБ:
101206591, од Општине Прибој – Општинске управе Прибој, МБ: 07158289, ПИБ: 101207254, а све у складу са Закључцима Владе Републике Србије, 05 број 023-10184/20161 од 27. октобра 2016. године и 05 број 023-10653/2016 од 9.
новембра 2016. године, Одлуке Скупштине Града Београда, Број 4-995/16-С од 29. децембра 2016. године и Одлуке
Скупштине општине Прибој, 01 број 02-81 од 29. октобра
2020. године.
Члан 2.
Град Београд, према подацима Ценралног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, прихвата без накнаде
89 комада обичних акција II емисије (вредност једне акције
1.000,00 динара), издаваоца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој, следећих ознака: CFI: ESVUFR, ISIN: RSFAPPE27306
(укупна вредност у динарима 89.000,00), које Општина
Прибој – Општинска управа Прибој има у Корпорацији
„ФАП” а.д. Прибој, као и сва права по основу предметних
акција, као начин намирења потраживања Града Београда по основу неизмирених уступљених јавних прихода од
стране Корпорације „ФАП” а.д. Прибој.
Члан 3.
Општина Прибој – Општинска управа Прибој и Град
Београд закључиће Уговор о преносу акција без накнаде (у
даљем тексту: Уговор), у складу са овом одлуком и Одлуком
Скупштине општине Прибој, 01 број 02-81 од 29. октобра
2020. године.
Општина Прибој – Општинска управа Прибој је дужна
да, по пријему потписаног Уговора из става 1. ове одлуке,
достави потребну документацију за спровођење одговарајућих промена у Централном регистру депоу и клирингу
хартија од вредности.
Члан 4.
Градоначелник Града Београда, у име Града Београда,
потписаће са Општином Прибој – Општинском управом
Прибој, Уговор о преносу акција без накнаде, у складу са
овом одлуком и Одлуком Скупштине општине Прибој 01
број 02-81 од 29. октобра 2020. године.

18. децембар 2020.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-774/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18.
децембра 2020.године, на основу члана 146. став 1. тачка
1. и став 2. Закона о привредним друштвима („Службени
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18,
95/18 и 91/19), у вези са чл. 10 и 76. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16
– Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19),
донела је

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГСП „БЕОГРАД”, БЕОГРАД
Члан 1.
Укупан регистровани основни капитал ЈКП ГСП „Београд” (у даљем тексту: предузеће) у складу са Одлуком о
промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа
Градско саобраћајно предузеће „Београд” („Службени лист
Града Београда”, бр. 57/16, 12/19, 32/19, 93/20 и 110/20), износи 33.544.484.941,22 динара, од чега:
– уписан и уплаћен новчани капитал износи
5.743.000.000,00 динара и
– уписан и унет неновчани капитал износи
27.801.484.941,22 динара.
Скупштина Града Београда матични број: 17565800, оснивач предузећа из става 1. овог члана доноси одлуку о повећању основног капитала овог предузећа, матични број:
07022662, новчаним улогом у износу од 3.600.000.000,00 РСД
и то:
– у 2021. години за износ од 720.000.000,00 динара и
– у 2022. години за износ од 2.880.000.000,00 динара
Основ повећања капитала Предузећа је нови новчани
улог оснивача.
Члан 2.
Укупна вредност уписаног основног капитала предузећа, након повећања износи 37.144.484.941,22 динара (тридесетседам милијарди сточетрдесетчетиримилионачетристо
осамдесет четири хиљаде деветсто четрдесет један динар и
22/100) и састоји се од:
– уписани новчани капитал износи 9.343.000.000,00 динара,
– уписани неновчани капитал износи 27.801.484.941,22
динара;
а укупна вредност уплаћеног и унетог основног капитала предузећа износи 33.544.484.941,22 динара од чега:
– уплаћен новчани капитал износи 5.743.000.000,00 динара,
– унет неновчани капитал износи 27.801.484.941,22 динара;
што представља 100 одсто удела Града Београда у основном капиталу предузећа.
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Члан 3.
Одлука о повећању основног капитала предузећа регистроваће се у Агенцији за привредне регистре, најкасније у року
од шест месеци од дана доношења.
Основни капитал предузећа сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала.
Члан 4.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-823/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број
60/19), донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ
ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА „ПУТЕВИ БЕОГРАДА” ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД
1. Покреће се поступак избора директора јавног предузећа чији је оснивач Град Београд, и то:
– Јавно предузеће за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда”, Београд, Улица 27. марта 43–45.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач град Београд, на основу огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда”.
3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.
4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у „Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Београда”,
најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници
Градске управе Града Београда.
5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за информисање.
6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-836/20-С, 18. децембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда”
број 02-836/20-С од 18. децембра 2020. године Скупштина
Града Београда оглашава

Ј А В НИ КОН КУ Р С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА ГРАДА БЕОГРАДА
„ПУТЕВИ БЕОГРАДА”
– Подаци о јавном предузећу: ЈП за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда”. Београд, Улица 27. марта број 43–45, Матични број: 21297739,
ПИБ:110101474. Предузеће обавља делатност од општег интереса за град Београд, управљање путевима града Београда, која обухвата: организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити
јавних путева града Београда; коришћење јавног пута (организовање и контрола наплате накнада за употребу јавног

пута, вршење јавних овлашћења и сл.); заштита јавног пута;
вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута; уступање радова на одржавању јавног пута; организовање стручног надзора над изградњом,
реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;
планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите јавног пута; означавање јавног пута; вођење евиденције
о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за
те путеве.
Претежна делатност предузећа је: 42.11 –изградња путева и аутопутева
Радно место: Директор ЈП за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда” на период од четири
године.
За избор директора предузећа потребно је испунити
следеће услове:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240
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ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;
5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу
послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му
је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест
месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:
1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;
4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Улица 27. марта број 43–45.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата
оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом
провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са законом којим
се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16).
Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, преко Секретаријата за саобраћај, Улица 27 марта број 43–45, Београд, са
назнаком „За јавни конкурс за избор директора ЈП за управљање јавним путевима Града Београда „Путеви Београда”.
Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз
пријаву:
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона,
e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу
сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник
РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18);
– уверење о пословној способности (издато од стране
надлежног центра за социјални рад);
– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном
гласнику Републике Србије”;
– диплома о стручној спреми;
исправе којима се доказује радно искуство (потврде или
други акти из којих се доказује најмање пет година радног
искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно
је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
– исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потвр-
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де или други акти из којих се доказује да лице има најмање
три године радног искуства на пословима који су повезани
са пословима јавног предузећа);
– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном
одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног
органа да му нису изречене мере безбедности у складу са
законом којим се уређују кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности, не
старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”;
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази, Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Београд, одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Ивана Лазаревић и Небојша Миливојевић тел: 011/
3309-630, 011/330-9378 и 011/2754-458 сваког радног дана од
9.00 до 12.00 часова.

У складу са одредбама чл. 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 26. и 47. Одлуке о Градској
управи Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19,
60/19, 85/19 и 101/19) заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за заштиту животне средине доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана квалитета ваздуха у агломерацији
Београд.
2. Стратешка процена утицаја на животну средину се не
израђује у складу са чланом 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину (,,Службени гласник
РС”, бр. 135/04 и 88/10).
3. План квалитета ваздуха у агломерацији Београд представља плански оквир и политику интегралне заштите ваздуха на територији Београда.
Циљ израде Плана квалитета ваздуха је постизање одговарајуће граничне вредности или циљне вредности и прописани рокови утврђени актом из члана 18. став 1. Закона о
заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09).
План квалитета ваздуха је инструмент политике планирања и заштите ваздуха, који се доноси у циљу очувања и
побољшања квалитета ваздуха и избегавања, спречавања
или смањења штетних последица по здравље људи и/или
животну средину.
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4. Неприступању изради Стратешке процене утицаја на
животну средину за План квалитета ваздуха у агломерацији
Београд у складу са Законом о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и
88/10), одлучено је из следећег разлога:
– Планом квалитета ваздуха у агломерацији Београд,
чији је саставни део Акциони план за период 2021–2031. година, предвиђене су мере и активности усмерене ка побољшању квалитета ваздуха које имају позитиван утицај на све
сегменте животне средине и здравље становништв
– Израдом Плана квалитета ваздуха омогућава се практично решавање проблема квалитета амбијенталног ваздуха у зонама/агломерацијама где мере које су донете на
националном нивоу (стратегије), често не могу допринети
реализацији постављених циљева и достизању одговарајућег квалитета амбијенталног ваздуха на локалном нивоу, а
све у складу са Правилником о садржају планова квалитета
ваздуха („Службени гласник РС”, број 21/10).
5. На Предлог решења добијено је позитивно мишљење Секретаријата за заштиту животне средине, Сектора за
управљање заштитом животне средине, као и других заинтересованих органа и организација.
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Плана
квалитета ваздуха у агломерацији Београд.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе Града Београда је, у складу са чланом 31. Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, број 36/09), приступио
изради Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд,
чији је саставни део Акциони план за период 2021–2031. година.
У складу са одредбама члан 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 88/10) Секретаријат је спровео поступак одлучивања о потреби израде стратешке процене утицаја Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд на животну
средину и, складу са чланом 11. наведеног закона, дописом
број V-01 број 401.1-102/2020 од 25. новембра 2020. године,
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
Плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, следећим органима и организацијама: Сектору за управљање
заштитом животне средине Секретаријата за заштиту животне средине, Министарству заштите животне средине
Републике Србије, Агенцији за заштиту животне средине
Републике Србије, Институту за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”, ЈП „Србијашуме”, Шумарском
факултету Универзитета у Београду, Географском факултету Универзитета у Београду, организационим јединицама
Градске управе Града Београда (Секретаријат за саобраћај,
Секретријат за јавни превоз, Секретаријат за енергетику,
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за привреду, Секретаријат за здравство, Секретаријат
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за инспекцијске послове, Секретаријат за послове одбране,
ванредних ситуација, комуникације и координацију односа
са грађанима, Секретаријат за инвестиције), ЈКП „Београдске електране, ЈКП „Градска чистоћа”, ЈКП „Зеленило – Београд”, као и удружењима „Центар за унапређење животне
средине”, „Центар за очување и заштиту животне средине”
и „Београдски центар за особе са инвалидитетом”.
Позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана доставили су: Сектор за управљање заштитом животне средине Секретаријата за заштиту животне средине, актом V-04 број 501.3-136/2020 од 9. децембра
2020. године, Агенција за заштиту животне средине Републике Србије, актом број 401-00-39/2020-01 од 1. децембра
2020. године, Институт за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут”, актом број 6905/1 од 30. новембра 2020.
године, Секретаријат за енергетику, актом број XVI-01-03168/2020 од 2. децембра 2020. године, ЈКП „Београдске електране, актом број I-133373 од 10. децембра 2020. године,
Удружење „Београдски центар за особе са инвалидитетом”,
27. новембра 2020. године и Удружење „Центар за очување
и заштиту животне средине”, 29. новембра 2020. године,
електронским путем.
Министарство заштите животне средине Републике Србије, ЈП „Србијашуме”, Шумарски факултет Универзитета
у Београду, Географски факултет Универзитета у Београду,
ЈКП „Градска чистоћа”, ЈКП „Зеленило – Београд”, као и следеће организационе јединице Градске управе Града Београда: Секретаријат за саобраћај, Секретријат за јавни превоз,
Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за здравство, Секретаријат за инспекцијске послове,
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација,
комуникације и координацију односа са грађанима, Секретаријату за инвестиције, нису доставили мишљење у законом прописаном року, те се сматра да немају примедбе на
предложену садржину Решења о неприступању стратешкој
процени утицаја, у складу са чланом 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
Секретаријат за привреду Градске управе Града Београда, актом VIII-01 број 031-111/2020 од 8. децембра 2020. године и Удружење „Центар за унапређење животне средине”,
7. децембра 2020. године, електронским путем, су се изјаснили као ненадлежни за давање траженог мишљења.
На основу наведеног, заменик начелника Градске управе
Града Београда – секретар Секретаријата за заштиту животне средине, донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за заштиту животне средине
V 02 број 501.7-8/20, 15. децембра 2020. године
Заменик начелника Градске
управе Града Београда
секретар Секретаријата
Ивана Вилотијевић, ср.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

18. децембар 2020.

САДРЖАЈ

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Награди града Београда– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању
Фондације за младе таленте Града Београда – – – –
Одлука о измени Одлуке о оснивању и раду
Службе главног урбанисте Града Београда – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о комуналном реду– –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и
начину измирења дуговања за потрошњу воде корисника прикључених на неусловне мреже које се
снабдевају водом из градског водовода преко прикључка са блок водомером– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о ученичким и студентским стипендијама – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за
Блок 32, градска општина Нови Београд – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о изради плана детаљне регулације пијаце „Каленић”, градска општина
Врачар – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика Хугу Булију– – –
Одлука о измени Одлуке о подизању споменика
Диани Будисављевић – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – –

1
1
2
2
4
6

6
7
8
9
9
9
10

Страна
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Палилула – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Нови Београд – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Вождовац – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Савски венац – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Савски венац – – – – – – – – – – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о прихватању акција без накнаде издаваоца Корпорације „ФАП” а.д. Прибој од Општине
Прибој – Општинске управе Прибој – – – – – – – –
Одлука о повећању основног капитала Јавног
комуналног предузећа ГСП „Београд”, Београд – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор
директора Јавног предузећа за управљање јавним
путевима града Београда „Путеви Београда” чији је
оснивач Град Београд са огласом – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана квалитета
ваздуха у агломерацији Београд– – – – – – – – – – –

10
10
10
11
11
11
11
12
12

13
14

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

