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22. септембар 2010. године

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 31. и 49. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и
члана 148. Пословника Скупштине града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09 и 14/10), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Пословнику Скупштине града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 15/09 и 14/10), у члану 63. у ставу 1.
после тачке 4. додаје се нова тачка, која гласи:
„5. Комисија за европске послове.”
Члан 2.
После члана 67. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 67а
Комисија за европске послове разматра питања унапређења
ефикасности у сарадњи Скупштине града Београда и институција Европске уније и укључивања града Београда у различите
сегменте процеса придруживања Европској унији.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 02-725/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
септембра 2010. године, на основу члана 38. став 1. Закона
о главном граду („Службени глалсник РС”, број 129/07) и
чл. 31. и 68. став 1. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи града Београда („Службени
лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 23/10), у члану
66. тачка 5. мења се и гласи:
„Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима.”

Цена 200 динара

Члан 2.
Члан 71. мења се и гласи:
„Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима
Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима се ангажује на пословима европских интеграција
од интереса за град Београд; иницира сарадњу са осталим
организационим јединицама на пословима европских интеграција; учествује у изради пројеката финансираних из
претприступних фондова Европске уније и других развојних фондова; обавља послове унапређења процеса приступања Европској унији и достизања утврђених стандарда у
складу са Националном стратегијом за интеграцију Републике Србије у ЕУ; сарађује са европским институцијама и
органима државне управе надлежним за послове европских
интеграција и конкурисања за коришћење фондова ЕУ;
врши информисање и обезбеђује подршку јавности о процесу европских интеграција; спроводи програме едукације
запослених у циљу ефикаснијег укључивања у процесе европских интеграција.
Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима врши послове обезбеђивања услова за рад удружења; успоставља партнерства са удружењима ради
учествовања у припреми пројеката; учествује у креирању
друштвеног амбијента који је подстицајан за цивилно
друштво; даје подршку цивилном сектору у успостављању
дијалога и јачању партнерстава са органима локалне самоуправе; иницира и спроводи развојне пројекте у сарадњи
са удружењима; врши и друге послове у складу са законом,
Статутом града и другим прописима.”
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке Агенција за сарадњу са
невладиним организацијама и европску хармонизацију наставља са радом као Агенција за европске интеграције и сарадњу
са удружењима, са делокругом утврђеним овом одлуком.
Члан 4.
Начелник Градске управе, уз сагласност Градског већа,
донеће акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Агенцији за европске интеграције и сарадњу са
удружењима, у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове
одлуке.
Члан 5.
Запослени у Агенција за европске интеграције и сарадњу са удружењима, настављају са радом на досадашњим
пословима до распоређивања у складу са актом из члана 4.
ове одлуке.
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Члан 6.
Руководећи радници који су на дан ступања на снагу ове
одлуке обављали послове у Агенцији за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију, настављају са радом на истим пословима у Агенцији за европске
интеграције и сарадњу са удружењима, до истека мандата,
односно до распоређивања у складу са чланом 44. ове одлуке.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 020-726/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 52. Закона о изменама
и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС”, број 53/10), члана 60.
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС”, број 62/06) и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и
6/10), донела је

22. септембар 2010.

Члан 3.
Изузетно од одредби члана 2. став 1. одлуке, отпис камате извршиће се по поднетом захтеву обвезнику, правном
лицу код кога је покренут поступак приватизације, реструктурирања, стечаја и ликвидације.
Члан 4.
Обвезнику који је испунио услове из чл. 2. и 3. ове одлуке
отписаће се 100% камате ако је уплату главног дуга доспелог
до 31. децембра 2009. године, као и текуће обавезе у 2010. години, извршио најкасније до 31. децембра 2010. године.
Члан 5.
О праву на отпис камате одлучиће се решењем надлежног одељења Управе јавних прихода, у складу са законом и
овом одлуком.
Надлежно одељење Управе јавних прихода води евиденцију о остваривању права у складу са овом одлуком и стара
се о спровођењу одлуке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-723/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

ОД Л У КУ
О ОТПИСУ КАМАТЕ НА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОДРЕЂЕНИХ ИЗВОРНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА
ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин отписа обрачунате а неплаћене камате на обавезе које су доспеле до 31.
децембра 2009. године (у даљем тексту: камата) по основу
изворних јавних прихода града Београда, које администрира Управа јавних прихода Секретаријата за финансије Градске управе града Београда (у даљем тексту: Управа јавних
прихода), и то:
1. пореза на имовину правних лица;
2. пореза на имовину физичких лица;
3. локалних комуналних такси;
4. накнаде за коришћење грађевинског земљишта.
Члан 2.
Отпис камате у складу са овом одлуком врши се, без
подношења посебног захтева, обвезнику за кога надлежно
одељење Управе јавних прихода располаже доказима да је:
1) на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове
одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза
осим камате, који је доспео до 31. децембра 2009. године;
2) на прописани уплатни рачун изворних јавних прихода уплатио главни дуг по основу обавеза из члана 1. ове одлуке и споредна пореска давања по основу тих обавеза, који
доспева за плаћање од 1. јануара 2010. године до 31. децембра 2010. године (у даљем тексту: текуће обавезе).
Отпис камате под условима из става 1. извршиће се и
обвезнику коме је одобрено одложено плаћање односно обвезнику код кога је покренут поступак принудне наплате за
обавезе из члана 1. ове одлуке.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана
31. тачка 15. Статута града Београда („Службени лист града
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредабама Закона
о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у
условима економске кризе („Службени гласник РС”, број
45/10), као и одредаба Уредбе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике
финансирања тих пројеката („Службени гласник РС”, бр.
50/10, 60/10 и 64/10), донела је

ОДЛУКУ
О ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА БЕОГРАДА (О ПРИХВАТАЊУ
ОБАВЕЗЕ ОТПЛАТЕ ДУГА) У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ А ПО ПРОЈЕКТИМА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДОВАО
ГРАД БЕОГРАД
Члан 1.
Сагласно закључцима Владе Републике Србије 05 број 3515941 и 6469 од 19. августа и 9. септембра 2010. године, у циљу
реализације подстицања грађевинске индустрије Републике
Србије, а у складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, град
Београд прихвата обавезу отплате дуга у смислу одредаба
Уредбе Владе о начину предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике финансирања тих пројеката.
Члан 2.
Пројекти чији је предлог утврдила Радна група за
утврђивање предлога пројеката чија је реализација у
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функцији подстицања грађевинске индустрије Републике
Србије и који испуњавају услове за реализацију у складу са
Законом о подстицању грађевинске индустрије Републике
Србије у условима економске кризе су:
1) санација и адаптација ОШ „Јелена Ћетковић” у Београду;
2) санација и адаптација објекта „VI београдска гимназија”;
3) санација и адаптација објекта „Прва економска школа” у Београду;
4) изградња моста преко Саве у Обреновцу;
5) изградња саобраћајнице Миријевски булевар са припадајућом инфраструктуром;
6) изградња потисног цевовода пречника 350 mm за
евакуацију употребљених вода од КЦС „Сурчин I” до дела
постојећег потиса код аеродрома „Никола Тесла”;
7) изградња канализационо-црпне станице „Крњача 1”
са доводно-одводним колектором од Панчевачког пута до
излива у Дунав и приступном саобраћајницом;
8) изградња стамбено-пословних објеката на локацији
западно од улице Др Ивана Рибара на Новом Београду (станови предвиђени за давање на коришћење социјално угроженим особама);
9) изградња КЦС „Сурчин I” (прикупљање и препумпавање фекалних вода из насеља Сурчин);
10) изградња везе главног фекалног колектора у насељу
Сурчин са КЦС „Сурчин I” (I, II и III фаза изградње);
а чија укупна вредност износи 4.029.295.994,00 динара.
Члан 3.
Град Београд се обавезује да обезбеди средства у буџету града Београда за 2010. и 2011. годину, а на име учешћа у финансирању пројеката у износу од 10% укупне вредности пројеката.
Члан 4.
Град Београд прихвата обавезу отплате дуга у висини
40% укупне вредности пројеката из члана 2. ове одлуке.
Члан 5.
Град Београд прихвата отплату дуга из члана 4. ове одлуке, под следећим условима:
– каматна стопа: референтна каматна стопа НБС + 2,5%,
која се обрачунава применом конформне методе;
– рок отплате кредита пет година, укључујући период
почека од годину дана, који се рачуна од дана пуштања прве
транше кредита у течај;
– у периоду почека, камата се не плаћа, већ се применом
конформне методе обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу;
– отплата кредита, по истеку грејс периода вршиће се у
16 (шеснаест) једнаких тромесечних ануитета;
– накнада за обраду захтева: 0,5% од износа кредита и
плаћа се једнократно приликом повлачења средстава.
Члан 6.
Новчана средства из члана 4. ове одлуке користиће се
сукцесивно, а најкасније до 31. децембра 2011. године.
Члан 7.
Град Београд ће, приликом доношења одлука о буџету града Београда, обезбедити средства за благовремено и
уредно измирење обавеза сервисирања дуга из члана 4. ове
одлуке.
Члан 8.
Овлашћује се градоначелник града Београда Драган Ђилас да, у име града Београда, потпише уговор о
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комисиону између града Београда, Министарства финансија Републике Србије и Фонда за развој Републике Србије.
Члан 9.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 4-724/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 10. Закона о унутрашњој пловидби („Службени гласник СРС”, бр. 54/90 и
„Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05),
члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), члана 8. став 2. тачка 1. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и
члана 26. тачка 1. Статута града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ДЕЛУ
ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин одређивања делова
обале и воденог простора на територији града Београда на
којима се могу постављати пловни објекти, услови и начин
постављања и уклањања пловних објеката, обавезе власника пловних објеката, као и вршење надзора над применом
одредаба ове одлуке.
Члан 2.
Пловни објекти који се у складу са овом одлуком могу
поставити на одређеном делу обале и воденог простора
на територији града Београда су: угоститељски објекат на
води, марина у току, пристан и сплав кућица за одмор (у
даљем тексту: пловни објекат).
Члан 3.
За држање и коришћење пловног објекта плаћа се локална комунална такса и друге накнаде у складу са законом и
другим прописима.
II. ОДРЕЂИВАЊЕ ДЕЛОВА ОБАЛЕ И ВОДЕНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 4.
Делови обале и воденог простора на територији града
Београда на којима се у складу са овом одлуком могу постављати пловни објекти, одређују се планом места за постављање пловних објеката на делу обале и воденог простора
на територији града Београда (у даљем тексту: план).
Члан 5.
План доноси Скупштина града Београда за период од
десет година.
План припрема организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове (у даљем
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тексту: надлежна организациона јединица Градске управе),
у сарадњи са организационим јединицама Градске управе
града Београда надлежним за послове саобраћаја, привреде,
урбанизма и заштите животне средине.
Израду плана надлежна организациона јединица Градске управе поверава јавном предузећу, односно другој организацији коју је град Београд основао за обављање послова
просторног и урбанистичког планирања, односно привредном друштву или другом правном лицу, које је уписано у
одговарајући регистар за обављање послова просторног и
урбанистичког планирања и израде планских докумената.
План се израђује у складу са условима републичког органа надлежног за безбедност пловидбе, Управе противпожарне полиције, ЈВП ‘’Београдводе’’, Дирекције за унутрашње пловне путеве „Пловпут”, ПД „Електродистрибуција
Београд” д.o.o, надлежног завода за заштиту споменика
културе и надлежних јавних комуналних предузећа која
обављају комуналне делатности одржавања чистоће, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на подручју појединих градских општина.
Стручна организација из става 3. овог члана у току израде плана прибавља мишљење градских општина чије подручје обухвата делове обале и воденог простора на рекама
на територији града Београда.
План дефинише зоне и места унутар зоне на којима се
може поставити пловни објекат, места изван зона на којима
се може поставити пловни објекат, изглед, врсту, намену и
величину, као и правила постављања пловног објекта.
Планом се одређују и делови обале и воденог простора
на којима надлежна организациона јединица Градске управе, у складу са овом одлуком, може утврдити места за постављање пловног објекта.
Зона је део обале и воденог простора на коме се постављају пловни објекати исте врсте и намене (зона угоститељских објеката, зона марина, зона спортских клубова
на води, зона сплав кућица за одмор), део обале и воденог
простора на коме је забрањено постављање пловних објеката (зона забране), као и део обале и воденог простора који
служи за одлагање уклоњених пловних објеката (зона за одлагање уклоњених пловних објеката).
План се израђује у размери 1:5.000 и 1:500.
План се објављује у „Службеном листу града Београда”.
Члан 6.
Измене и допуне плана врше се по потреби, по поступку
предвиђеном за доношење плана, и важе до истека рока важења плана који се мења.
Измене плана којима се врше промене броја и распореда
места утврђених планом на којима су већ постављени пловни објекти, могу се вршити само због реализације промене
просторног или урбанистичког плана.
III. ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 7.
Пловни објекти се постављају на основу одобрења које
издаје надлежна организациона јединица Градске управе,
по спроведеном јавном конкурсу или по захтеву.
Једном правном лицу, предузетнику или физичком лицу
може се одобрити постављање једног пловног објекта у оквиру једне зоне, а на целој обали и воденом простору обухваћеним планом може се одобрити постављање максимално укупно пет пловних објеката.
Уколико су два или више правних лица или предузетника повезана лица у смислу закона којим се уређује порез
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на добит привредних друштава, односно порез на доходак
грађана, сматра се да је реч о једном правном лицу или предузетнику, у смислу става 2. овог члана.
1. Постављање угоститељског објекта на води и марине
у току
Члан 8.
Угоститељски објекат на води и марина у току могу се
поставити само у зони која је Планом одређена за постављање те врсте пловног објекта.
Члан 9.
Угоститељски објекат на води и марину у току може поставити на месту одређеном Планом, правно лице, односно предузетник изабран на јавном конкурсу (у даљем тексту: конкурс).
Изузетно од става 1. овог члана, угоститељски објекат
на води и марина у току могу се поставити без спроведеног
конкурса, на слободно место у зони, под условима утврђеним у члану 42. став 2. ове одлуке.
Члан 10.
Конкурс расписује и спроводи комисија коју образује
градоначелник града Београда (у даљем тексту: комисија).
Број чланова, састав и мандат комисије одређује се актом о образовању комисије.
Стручне и административне послове за потребе комисије врши надлежна организациона јединица Градске управе.
Комисија је дужна да води записник о свом раду који
мора бити потписан од стране чланова комисије.
Члан 11.
Конкурс се објављује у најмање два дневна листа која
излазе на територији Републике Србије.
Конкурс обавезно садржи:
– одређење зоне за коју се расписује конкурс и број места у оквиру зоне;
– врсту пловног објекта;
– обавезне елементе које мора да садржи пројекат пловног објекта за чије се постављање конкурише;
– услове из плана у погледу правила постављања, величине, намене и изгледа пловног објекта;
– услове које морају испунити лица која учествују на
конкурсу;
– износ депозита за учешће на конкурсу;
– број рачуна на који се уплаћује депозит за учешће на
конкурсу;
– адресу организационе јединице Градске управе града
Београда којој се достављају пријаве;
– рок за достављање пријава, који не може бити краћи
од 60 дана од дана објављивања конкурса;
– критеријуме за рангирање учесника на конкурсу;
– мерила на основу којих комисија врши рангирање
учесника на конкурсу;
– рок у коме ће комисија сачинити предлог ранг-листе
учесника на конкурсу, који не може бити дужи од 60 дана
од истека рока за достављање пријава;
– доказе које су лица која учествују на конкурсу дужна
да доставе уз пријаву.
Члан 12.
Право учешћа на конкурсу има правно лице или предузетник, ако је:
– регистрован за обављање одговарајуће делатности;
– измирио доспеле обавезе према граду Београду по основу изворних јавних прихода, о чему потврду издаје Управа јавних прихода;
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– измирио доспеле обавезе према предузећу које је град
Београд основао за обављање водопривредне делатности од
општег интереса за град Београд (у даљем тексту: водопривредно предузеће), по основу накнаде за заузимање акваторије, о чему потврду издаје водопривредно предузеће;
– уплатио депозит за учешће на конкурсу.
Учесник на конкурсу, уз пријаву на конкурс, доставља
доказе о испуњености услова из става 1. овог члана, као и
пројекат пловног објекта са обавезним елементима утрврђеним Конкурсом, за који су добијени водни услови уз
претходно прибављена мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије и водопривредног предузећа,
као и услови Управе за ванредне ситуације у Београду, ПД
„Електродистрибуција Београд” д.о.о. и надлежног јавног
комуналног предузећа које обавља комуналну делатност
пречишћавања и дистрибуције воде.
Члан 13.
Комисија утврђује ранг-листу учесника на конкурсу по
зонама (у даљем тексту: ранг-листа).
Учесници на Конкурсу рангирају се на основу следећих
критеријума:
– просечан нето приход учесника на конкурса у току
претходне три календарске године пре објављивања конкурса остварен обављањем делатности поводом које се
доставља пријава, што се утврђује на основу годишњег финансијског извештаја, односно од дана оснивања, уколико је
учесник на конкусру регистрован мање од три године. Уколико је учесник на конкурсу регистрован у току године у
којој се спроводи конкурс, као доказ о просечном нето приходу доставља се оверени извод пословне банке из кога се
види износ нето прихода који је остварио учесник на конкурсу у текућој години;
– просечан број стално запослених радника код учесника на конкурса у претходне три календарске године пре
објављивања конкурса, односно од дана оснивања, уколико је учесник на конкурсу регистрован мање од три године,
што се утврђује на основу извештаја о бонитету који издаје
Агенција за привредне регистре.
У случају да два или више учесника на конкурсу имају
исти број бодова, предност има учесник на конкурсу који
има већи просечан нето приход у току претходне три календарске године пре објављивања конкурса, односно од
дана оснивања.
Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве, већ
ће их неотворене вратити учеснику на конкурсу. Неблаговременом пријавом сматра се пријава примљена од стране организационе јединице Градске управе града Београда
којој се достављају пријаве по истеку рока одређеном за
достављање пријава, без обзира на начин достављања.
Пријаве учесника на конкурсу уз које нису достављени
сви тражени докази сматраће се непотпуним и неће се рангирати.
Члан 14.
Комисија врши рангирање учесника на конкурсу применом критеријума из члана 13. став 2. ове одлуке и мерила
утврђених конкурсом и на основу извршеног рангирања сачињава предлог ранг-листе.
Комисија објављује предлог ранг-листе на начин доступан свим заинтересованим лицима (у средствима јавног
информисања, на огласној табли и на сајту града Београда).
Сваки учесник на конкурсу може градоначелнику града Београда преко комисије уложити приговор у року од 15
дана од дана објављивања предлога ранг-листе.
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Комисија, након одлуке градоначелника града Београда
по приговорима, утврђује коначну ранг-листу и објављује је
на начин утврђен у ставу 2. овог члана, након чега је са комплетном документацијом доставља надлежној организационој јединици Градске управе.
Против коначне ранг-листе не може се остваривати
правна заштита.
Члан 15.
По достављању коначне ранг-листе, надлежна организациона јединица Градске управе писменим путем позива
најбоље рангиране учеснике на конкурсу у оквиру зоне да
се, у време и на месту одређеном у позиву, изјасне о избору
места у оквиру те зоне.
Позив се доставља оном броју најбоље рангираних учесника на конкурсу, колико има места за постављање пловних објеката у оквиру зоне за коју су конкурисали.
Најбоље рангирани учесници на конкурсу којима је
упућен позив из става 1. овог члана, према редоследу
утврђеном коначном ранг листом, изјашњавају се у писаној
форми о избору места у оквиру зоне за коју су конкурисали.
Уколико се један или више најбоље рангираних учесника
на конкурсу у оквиру зоне не изјасни о избору места у оквиру те зоне, комисија позива једног или више следеће најбоље рангираних учесника да се, у време и на месту одређеном у позиву, изјасне о избору места у оквиру те зоне.
Члан 16.
Надлежна организациона јединица Градске управе, у
складу са изјашњењем из члана 15. ове одлуке доноси решење којим се учеснику на конкурсу одобрава постављање
пловног објекта на месту утврђеном решењем. Примерак решења доставља се свим учесницима на конкурсу који су доставили пријаву за зону у којој се налази место за које је донето решење којим се одобрава постављање пловног објекта.
Решење из става 1. овог члана садржи податке о лицу коме
се одобрава постављање пловног објекта, као и врсти, изгледу, величини и намени пловног објекта који се поставља.
Пројекат на основу кога је издато одобрење за постављање пловног објекта чини саставни део решења из става
1. овог члана.
Решењем из става 1. овог члана одређује се и рок од годину дана од дана правоснажности решења, у којем је лице
коме се одобрава постављање пловног објекта дужно да надлежној организационој јединици Градске управе достави
исправу о способности за пловидбу, издату од стране овлашћеног правног лица на основу извршеног основног прегледа, водну сагласност и сагласности на пројекат субјеката
из члана 12. став 2. ове одлуке.
Лице коме је одобрено постављање пловног објекта је
дужно да пловни објекат чији је власник постави у року од
петнаест дана од дана испуњења услова из става 4. овог члана и да пријави дан постављања пловног објекта надлежној
организационој јединици Градске управе, управи јавних
прихода и водопривредном предузећу, најкасније у року од
15 дана од дана постављања.
Одобрење за постављање пловног објекта важи до истека важења плана на основу кога је издато.
Против решења из става 1. овог члана може се поднети
жалба Градском већу града Београда, преко надлежне организационе јединице Градске управе, у року од 15 дана од
дана пријема решења.
Члан 17.
Надлежна организациона јединица Градске управе води
евиденцију о донетим решењима из члана 16. став 1. ове
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одлуке и дужна је да један примерак сваког правоснажног
решења достави надлежним инспекцијама, управи јавних
прихода, комуналној полицији и водопривредном предузећу.
Члан 18.
Власник пловног објекта дужан је да најкасније у року од
три месеца од дана постављања пловног објекта, надлежној
организационој јединици Градске управе достави доказ да је:
– прикључио пловни објекат на електродистрибутивну
мрежу, у складу са актом надлежног привредног друштва;
– прикључио пловни објекат на водоводну мрежу, у
складу са актом надлежног јавног предузећа;
– обезбедио контејнер за чврсте отпатке и закључио уговор са надлежним комуналним предузећем за одношење
тих отпадака;
– обезбедио танк за отпадне воде и закључио уговор
са надлежним комуналним предузећем за његово редовно
пражњење;
– закључио уговор о осигурању од пожара и осигурању
од одговорности према трећим лицима и стварима.
Надлежно привредно друштво, односно јавно предузеће не може прикључити пловни објекат на одговарајућу
инфраструктурну мрежу, ако његовом власнику није издато
решење којим се одобрава постављање пловног објекта.
Члан 19.
Надлежна организациона јединица Градске управе укинуће издато одобрење ако власник пловног објекта не испуни обавезе из члана 16. став 4. или члана 18. став 1. ове одлуке у прописаном року, као и уколико не постави пловни
објекат у року од петнаест дана од дана испуњења услова из
члана 16. став 4. ове одлуке.
Члан 20.
По коначности ранг-листе, врши се повраћај депозита из члана 12. став 1. алинеја 4. ове одлуке учесницима на
конкурсу који нису рангирани, у року од 15 дана од коначности ранг-листе.
По коначности свих решења којима се власницима
пловних објеката одобрава постављање пловних објеката у
оквиру једне зоне, врши се повраћај депозита из члана 12.
став 1. алинеја 4. ове одлуке учесницима на конкурсу за ту
зону који су рангирани, али им није одобрено постављање
пловних објеката, у року од наредних 15 дана.
По испуњењу услова из члана 18. став 1. ове одлуке,
врши се повраћај депозита из члана 12. став 1. алинеја 4. ове
одлуке власнику пловног објекта који је испунио те услове,
у року од 15 дана од дана испуњења услова.
2. Постављање сплав кућице за одмор и спортског клуба
на води
Члан 21.
Сплав кућица за одмор је пловни објекат са малим газом, који није предвиђен за често премештање, а садржи
платформу за сунчање и кабину за смештај опреме и рекреацију и одмор људи.
Спортски клуб на води је пловни објекат или скуп пловних објеката у власништву спортског клуба регистрованог
за спортове на води код надлежног министарства, у складу
са законом.
Члан 22.
Сплав кућице за одмор постављају се на местима
одређеним планом у оквиру зона сплав кућица за одмор,
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односно ван зона сплав кућица за одмор, као и на деловима обале на којима је планом предвиђена могућност постављања појединачних пловних објеката.
Спортски клубови на води постављају се на местима
одређеним планом у оквиру зона спортских клубова на
води.
Постављање сплав кућице за одмор и спортског клуба
на води одобрава се на основу захтева који се подноси надлежној организационој јединици Градске управе.
Члан 23.
Правно лице, предузетник или физичко лице може поднети захтев за постављање сплав кућице за одмор на местима из члана 22. став 1. ове одлуке која су слободна.
Спортски клуб регистрован за спортове на води може
поднети захтев за постављање спортског клуба на води на
местима из члана 22. став 2. ове одлуке која су слободна.
Надлежна организациона јединица Градске управе и водопривредно предузеће воде евиденцију донетих решења
којима се одобрава постављање сплав кућица за одмор и
спортских клубова на води и дужни су да заинтересованом
лицу на његов захтев пруже информацију о слободним местима.
Члан 24.
Уз захтев за постављање сплав кућице за одмор подноси
се пројекат сплав кућице за одмор на који су добијени водни услови, уз претходно прибављена мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије и водопривредног
предузећа, као и доказ о уплати административне таксе.
Уз захтев за постављање спортског клуба на води подноси се документација која је овом одлуком прописана
као услов за постављање оног типа пловног објекта чије се
постављање тражи, доказ о власништву над тим пловним
објектом, као и доказ о уплати административне таксе.
Члан 25.
Захтев за постављање сплав кућице за одмор подноси
се на обрасцу који чини саставни део ове одлуке и садржи
основне податке о подносиоцу захтева, техничке податке
о сплав кућици за одмор, пратећој документацији и месту
за које се подноси захтев за постављање сплав кућице за
одмор.
Захтев за постављање спортског клуба на води подноси
се на обрасцу који чини саставни део ове одлуке и садржи
основне податке о спортском клубу који подноси захтев,
типу пловног објекта чије се постављање тражи, техничке
податке о пловном објекту, пратећој документацији и зони
и месту у оквиру зоне за које се подноси захтев за постављање спортског клуба на води.
Уколико два или више лица поднесу захтев за постављање сплав кућице за одмор, односно спортског клуба на
води на исто место, одобрење ће се издати подносиоцу захтева који је раније поднео захтев, под условом да испуњава
прописане услове.
Члан 26.
Уколико подносилац захтева испуњава све прописане
услове, надлежна организациона јединица Градске управе
издаје одобрење за постављање сплав кућице за одмор, односно спортског клуба на води, у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева.
Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми решења које садржи: податке о подносиоцу захтева, месту
на коме се одобрава постављање сплав кућице за одмор,
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односно спортског клуба на води и техничким подацима о
пловном објекту за које је издато одобрење за постављање.
Пројекат на основу кога је издато одобрење за постављање пловног објекта чини саставни део одобрења из става 1. овог члана.
Одобрење за постављање сплав кућице за одмор садржи
и рок у коме је подносилац захтева дужан да достави водну
сагласност на пројекат сплав кућице за одмор, при чему тај
рок не може бити дужи од шест месеци од дана правоснажности решења.
Одобрењем за постављање спортског клуба на води
одређује се документација коју је подносилац захтева дужан да достави, у зависности од типа пловног објекта за
чије постављање је поднет захтев, као и рок за достављање
документације.
Власник сплав кућице за одмор је дужан да постави сплав кућицу за одмор у року од петнаест дана од дана достављања водне сагласности из става 4. овог члана и да пријави
дан постављања сплав кућице за одмор на води надлежној
организационој јединици Градске управе, управи јавних
прихода и водопривредном предузећу, најкасније у року од
15 дана од дана постављања.
Спортски клуб регистрован за спортове на води је дужан да постави спортски клуб на води у року од петнаест
дана од дана достављања документације из става 5. овог
члана и да пријави дан постављања спортског клуба на води
надлежној организационој јединици Градске управе, управи јавних прихода и водопривредном предузећу, најкасније
у року од 15 дана од дана постављања.
Одобрење из става 1. овог члана важи до истека важења
плана на основу кога је издато.
Члан 27.
Против решења којим се одлучује по захтеву за постављање сплав кућице за одмор, односно спортског клуба на
води, може се поднети жалба Градском већу града Београда,
преко надлежне организационе јединице Градске управе, у
року од 15 дана од дана пријема решења.
Члан 28.
Надлежна организациона јединица Градске управе укинуће издато одобрење из члана 26. став 1. ове одлуке, уколико власник сплав кућице за одмор, односно спортски
клуб регистрован за спортове на води не испуни услове
из члана 26. став 4, односно члана 26. став 5. ове одлуке у
утврђеном року, или уколико не постави сплав кућицу за
одмор, односно спортски клуб на води у року утврђеном у
члану 26. став 6, оносно у члану 26. став 7. ове одлуке.
Члан 29.
Најраније три месеца пре истека рока важења одобрења
из члана 26. став 1. ове одлуке власник сплав кућице за
одмор, односно спортски клуб регистрован за спортове на
води, може се обратити надлежној организационој јединици Градске управе са захтевом за продужење важења одобрења.
Уз захтев за продужење важења одобрења, власник сплав кућице за одмор, односно спортски клуб регистрован
за спортове на води, дужан је да достави доказ да је:
– измирио доспеле обавезе према граду Београду по основу изворних јавних прихода, о чему потврду издаје Управа јавних прихода;
– измирио доспеле обавезе према водопривредном предузећу по основу накнаде за коришћење водног земљишта,
о чему потврду издаје водопривредно предузеће
– уплатио административну таксу.
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Члан 30.
Надлежна организациона јединица Градске управе
дужна је да по један примерак донетих решења којима се
одобрава постављање сплав кућица за одмор, односно
спортских клубова на води као и решења о продужетку њиховог важења, достави надлежној комуналној инспекцији,
комуналној полицији, Управи јавних прихода и водопривредном предузећу.
3. Постављање пристана
Члан 31.
Пристан је пловеће постројење које се користи за краткотрајно пристајање пловила са сопственим погоном, и
преко кога се искључиво обавља пријем и искрцај путника
и ствари за потребе обављања линијског речног превоза
или обављања делатности јавног предузећа, односно јавне
службе чији је оснивач град Београд или градска општина.
Пристани се постављају на местима која су планом
одређена за њихово постављање, као и на деловима обале на којима је планом предвиђена могућност постављања
појединачних пловних објеката.
Члан 32.
Постављање пристана одобрава се на основу захтева
превозника који обавља линијски речни превоз или јавног
предузећа, односно јавне службе чији је оснивач град Београд или градска општина, који се подноси надлежној организационој јединици Градске управе.
Два или више јавних предузећа, односно јавних служби
могу поднети заједнички захтев за постављање пристана.
Члан 33.
Подносилац захтева из члана 32. став 1. ове одлуке дужан је да уз захтев за постављање пристана достави
пројекат пристана, са прибављеним водним условима, уз
претходно прибављена мишљења Републичког хидрометеоролошког завода Србије и водопривредног предузећа, као и
доказ о уплати административне таксе.
Уколико захтев подноси превозник који обавља линијски речни превоз, уз захтев доставља и сагласност за постављање пристана организационе јединице Градске управе
града Београда надлежне за послове саобраћаја и акт о поверавању обављања линијског речног превоза.
Члан 34.
Уколико је достављена сва документација прописана
у члану 33. ове одлуке, надлежна организациона јединица
Градске управе доноси решење којим се подносиоцу захтева
одобрава постављање пристана, у року од 30 дана од дана
подношења уредног захтева.
Одобрење из става 1. овог члана, поред одређења места
за постављање пристана садржи податке о подносиоцу захтева, са припадајућом техничком документацијом, као и
рок, који не може бити дужи од шест месеци од дана достављања решења, у којем је подносилац захтева дужан да
надлежној организационој јединици Градске управе достави исправу о способности за пловидбу, издату од стране
овлашћеног правног лица на основу извршеног основног
прегледа, као и водну сагласност на пројекат пристана.
Подносилац захтева је дужан да постави пристан у року
од петнаест дана од дана испуњења услова из става 2. овог
члана и да пријави дан постављања пристана надлежној организационој јединици Градске управе, управи јавних прихода и водопривредном предузећу, најкасније у року од 15
дана од дана постављања.
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Члан 35.
Уколико подносилац захтева не испуни услове из члана
34. став 2. ове одлуке у року одређеном решењем из члана
34. став 1 ове одлуке, или не постави пристан у року од петнаест дана од дана испуњења услова из члана 34. став 2. ове
одлуке, надлежна организациона јединица Градске управе
укинуће издато одобрење.

зоне, као и бројем решења којим се одобрава постављање
пловног објекта, о свом трошку, најкасније у року од три
месеца од дана постављања пловног објекта на води. Табла
се поставља на пловном објекту тако да буде лако видљива
са обале.
Обим, димензије и садржину табле из става 1. овог члана утврђује Градско веће града Београда посебним актом.

4. Постављање пловних објеката за потребе
манифестација

Члан 40.
Власник пловног објекта дужан је да најкасније у року
од 30 дана од дана престанка важења одобрења:
1) уклони пловни објекат са места за које је било одобрено његово постављање и
2) део обале и воденог простора очисти, односно доведе
у првобитно стање.
Уколико власник пловног објекта не уклони пловни
објекат у року из става 1. овог члана, надлежна комунална
инспекција ће уклонити пловни објекат, преко другог лица,
о трошку власника пловног објекта.

Члан 36.
За потребе спортских, културних, туристичких или
сличних манифестација, надлежна организациона јединица
Градске управе може издати решење којим се организатору
манифестације привремено одобрава постављање пловног
објекта на месту одређеном решењем.
Одобрење из става 1. овог члана може се издати под следећим условима:
- да се место на коме се захтева привремено постављање
пловног објекта не налази у зони забране утврђеној планом;
- да су за пловни објекат за који се захтева привремено
постављање прибављени важећа исправа о способности
за пловидбу, издата од овлашћеног правног лица и услови
водопривредног предузећа у погледу начина везивања пловног објекта за обалу;
- да је уплаћена административна такса.
Одобрење из става 1. овог члана издаје се на образложен захтев организатора манифестације, у року од 15 дана
од дана подношења уредног захтева и њиме се одређују активности које је организатор манифестације дужан да предузме у року од седам дана од истека важења одобрења из
става 1. овог члана, како би привремено заузети део обале и
воденог простора и околно водно земљиште коришћено за
потребе манифестације били доведени у првобитно стање.
Одобрење се издаје са роком важења најдуже до 90 дана.
Уколико организатор манифестације привремено заузети
део обале и воденог простора и околно водно земљиште коришћено за потребе манифестације не доведе у првобитно
стање у року од седам дана од истека важења одобрења из става 1. овог члана, надлежна комунална инспекција ће донети
решење којим се налаже водопривредном предузећу да то учини уместо организатора манифестације, о његовом трошку.
IV. ОБАВЕЗЕ ВЛАСНИКА ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА
Члан 37.
Власник пловног објекта обавезан је да пловни објекат
редовно одржава у исправном и уредном стању, да га боји
и заштићује од влаге и воде, да уклања отпатке око пловног
објеката и нанос реке на пловни објекат, да одржава и да се
стара о безбедности прилаза пловном објекту, као и да се
стара да извор светлости на пловном објекту буде постављен тако да својим положајем и јачином не угрожава сигурност пловидбе пловним путем.
Члан 38.
Власник пловног објекта, изузев сплав кућице за одмор,
обавезан је да врши редовни преглед постављеног пловног објекта једном годишње, у складу са законом, као и да
исправу о извршеном редовном прегледу достави надлежној организационој јединици Градске управе у року од 15
дана од дана издавања исправе.
Члан 39.
Власник пловног објекта је дужан да постави таблу са
ознаком зоне и места у оквиру зоне, односно места ван

Члан 41.
Уколико се привремено изводе неодложни радови на
делу обале и воденог простора на коме се налази пловни
објекат за који је издато одобрење за постављање, надлежна организациона јединица Градске управе донеће решење
којим се власнику указује на потребу измештања тог пловног објекта и оставља рок за привремено измештање у
трајању од седам дана од дана пријема решења.
Надлежна организациона јединица Градске управе доноси решење из става 1. овог члана на образложени писани
захтев инвеститора неодложних радова, уз који је достављена пратећа документација из које се јасно види катастарска парцела, пловни објекат који омета извођење неодложних радова и одобрења надлежних органа на основу
којих се изводе неодложни радови.
Решење из става 1. овог члана мора да садржи разлоге за
привремено измештање пловног објекта, као и место и време на које се привремено измешта пловни објекат.
Трошкове привременог измештања, чувања и враћања
пловног објекта, сноси инвеститор неодложних радова.
Уколико власник пловног објекта коме је уредно уручено решење из става 1. овог члана не измести пловни објекат
у прописаном року, надлежна комунална инспекција ће издати решење којим налаже да се такав пловни објекат привремено изместити, преко другог лица, о трошку власника
пловног објекта.
V. ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА ОДОБРЕЊА
Члан 42.
Одобрење за постављање пловног објекта укида се:
- уколико се изменама или допунама плана укида место
на коме је решењем одобрено постављање пловног објекта;
- уколико власник пловног објекта који је постављен на
основу одобрења, тај пловни објекат да у закуп или га да на
коришћење другом лицу уговором о пословно-техничкој
сарадњи или другим уговором,
- у другим случајевима прописаним овом одлуком.
У случају из става 1. алинеја 1. овог члана, град Београд
је обавезан да власнику пловног објекта претходно понуди
да тај пловни објекат постави на слободном месту у истој
зони, односно у зони исте намене, уколико такво место
постоји.
У случају из става 1. алинеја 2. овог члана, надлежна организациона јединица Градске управе града укинуће издато
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одобрење у року од 15 дана од дана сазнања за чињеницу
која представља разлог за укидање одобрења.
Против решења којим се укида одобрење за постављање
пловног објекта може се поднети жалба Градском већу града Београда, преко надлежне организационе јединице Градске управе, у року од 15 дана од дана пријема решења.
Надлежна организациона јединица Градске управе дужна је да један примерак сваког правоснажног решења којим
се укида одобрење за постављање пловног објекта достави
надлежним инспекцијама, управи јавних прихода, комуналној полицији и водопривредном предузећу.

Уколико се принудно уклоњени пловни објекат не прода
на две узастопне јавне лицитације, такав објекат се раставља и продаје као секундарна сировина или одлаже на комуналну депонију.
Водопривредно предузеће спроводи оперативнотехничке послове уклањања, чувања, растављања и одлагања на комуналну депонију принудно уклоњених пловних
објеката, самостално или преко организације овлашћене за
обављање тих послова.

VI. УКЛАЊАЊЕ ПЛОВНОГ ОБЈЕКТА

Члан 47.
Забрањено је:
– прљање воденог тока и дела обале испред пловног
објекта;
– испуштање отпадне (технолошке) воде у реку;
– привезивање пловног објекта за камен, дрво, клупу
или неки сличан предмет;
– оштећивање обале испред пловног објекта.

Члан 43.
Власник пловног објекта дужан је да исти уклони у случају из члана 40. ове одлуке, као и по налогу надлежног комуналног инспектора, ако:
– постави пловни објекат без одобрења за постављање,
или супротно решењу којим се одобрава постављање пловног објекта, издатом у складу са одредбама ове одлуке, или
одобрење за постављање пловног објекта буде укинуто, а
власник добровољно не уклони пловни објекат у утврђеном
року;
– је пловни објекат постављен супротно правилима
постављања утврђеним решењем којим се одобрава постављање пловног објекта, а у остављеном року власник
пловног објекта не отклони уочене недостатке по налогу издатом од надлежног комуналног инспектора;
– се пловни објекат користи супротно решењу којим се
одобрава постављање пловног објекта, а у остављеном року
власник пловног објекта не отклони уочене недостатке по
налогу издатом од надлежног комуналног инспектора.
Члан 44.
По налогу надлежног комуналног инспектора, уклониће се:
– хаварисани и напуштени пловни објекат и делови пловног објекта;
– пловни објекат чији је власник непознат.
Члан 45.
Уколико власник пловног објекта исти не уклони у
складу са одредбама члана 43. или члана 44. ове одлуке,
уклањање пловног објекта или дела пловног објекта наложиће надлежна комунална инспекција, преко другог лица, о
трошку његовог власника.
Уколико се не може утврдити власник пловног објекта,
уклањање пловног објекта или дела пловног објекта извршиће се на начин утврђен у ставу 1. овог члана, о трошку
града Београда.
Члан 46.
За чување принудно уклоњеног пловног објекта плаћа се
накнада по дану чувања, по ценовнику који доноси Градско
веће града Београда.
Уколико власник пловног објекта ни после два узастопна писана обавештења достављена након принудног уклањања, не преузме принудно уклоњени пловни објекат, водопривредно предузеће организоваће продају тог пловног
објекта на јавној лицитацији.
Од средстава добијених продајом на јавној лицитацији,
најпре се намирују трошкови принудног уклањања пловног
објекта и накнаде за чување пловног објекта, а преостала
средства се уплаћују на рачун власника пловног објекта, а
уколико је власник непознат, та средства припадају буџету
града Београда.

VII. ЗАБРАНЕ

VIII. НАДЗОР
Члан 48.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши организациона јединица Градске управе града Београда надлежна за комуналне послове.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши
комунална инспекција града Београда.
Комунално-полицијске и друге послове на одржавању
комуналног реда уређеног овом одлуком и контролу примене одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и
другим прописима, врши комунална полиција.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 49.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се за прекршај правно лице ако:
1) не пријави дан постављања пловног објекта надлежној организационој јединици Градске управе, управи јавних
прихода или водопривредном предузећу у року од петнаест
дана од дана постављања пловног објекта (члан 16. став 5);
2) прикључи пловни објекат на електродистрибутивну
мрежу, без издатог акта, односно супротно акту надлежног
привредног друштва (члан 18. став 1. алинеја 1);
3) прикључи пловни објекат на водоводну мрежу, без
издатог акта, односно супротно акту надлежног јавног предузећа (члан 18. став 1. алинеја 2);
4) не пријави дан постављања сплав кућице за одмор надлежној организационој јединици Градске управе, управи
јавних прихода или водопривредном предузећу, најкасније
у року од 15 дана од дана постављања (члан 26. став 6);
5) не пријави дан постављања спортског клуба на води
надлежној организационој јединици Градске управе, управи јавних прихода или водопривредном предузећу, најкасније у року од 15 дана од дана постављања (члан 26. став 7);
6) не пријави дан постављања пристана надлежној организационој јединици Градске управе, управи јавних прихода или водопривредном предузећу, најкасније у року од 15
дана од дана постављања (члан 35. став 3);
7) не одржава редовно пловни објекат у исправном и
уредном стању, не боји га или не заштићује од влаге и воде,
не уклања отпатке око пловног објеката или нанос реке на
пловни објекат, не одржава или се не стара о безбедности
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прилаза пловном објекту, као и ако се не стара да извор
светлости на пловном објекту буде постављен тако да
својим положајем и јачином угрожава сигурност пловидбе
пловним путем (члан 37);
8) након постављања пловног објекта у складу са решењем не врши редовни преглед пловног објекта једном
годишње, или уколико исправу о извршеном редовном
прегледу не достави надлежној организационој јединици
Градске управе, у року од 15 дана од дана издавања исправе
(члан 38);
9) на пловни објекат не постави таблу са ознаком зоне и
места у оквиру зоне, односно места ван зоне, као и бројем
решења којим се одобрава постављање пловног објекта,
најкасније у року од три месеца од дана постављања пловног објекта на води, или постави таблу тако да није лако
видљива са обале (члан 39. став 1);
10) најкасније у року од 30 дана од дана престанка важења одобрења не уклони пловни објекат са места за које
је било одобрено његово постављање или коришћени део
обале и воденог простора не очисти, односно не доведе у
првобитно стање (члан 40. став 1);
11) привремено не измести пловни објекат са дела обале и воденог простора на коме се привремено изводе неодложни радови, у року од седам дана од дана пријема решења
којим се налаже привремено измештање (члан 41. став 1);
12) постави пловни објекат без одобрења за постављање, или супротно решењу којим се одобрава постављање пловног објекта, издатом у складу са одредбама ове
одлуке, или одобрење за постављање пловног објекта буде
укинуто, а добровољно не уклони пловни објекат у утврђеном року (члан 43. алинеја 1);
13) постави пловни објекат супротно правилима постављања утврђеним решењем којим се одобрава постављање
пловног објекта (члан 43. алинеја 2);
14) у остављеном року не отклони уочене недостатке у
погледу правила постављања утврђеним решењем којим се
одобрава постављање пловног објекта, по налогу издатом
од надлежног органа (члан 43. алинеја 2);
15) користи пловни објекат супротно решењу којим се
одобрава постављање пловног објекта (члан 43. алинеја 3);
16) у остављеном року не отклони уочене недостатке
у погледу коришћења пловног објекат супротно решењу
којим се одобрава постављање пловног објекта, по налогу
издатом од стране надлежног органа (члан 43. алинеја 3).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу, новчаном казном од 2.500 до 75.000
динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.
Члан 50.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће
се за прекршај надлежно јавно предузеће које прикључи
пловни објекат на одговарајућу инфраструктурну мрежу,
ако његовом власнику није издато решење којим се одобрава постављање пловног објекта (члан 18. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у јавном предузећу новчаном казном од 2.500 до
75.000 динара.
Члан 51.
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршај правно лице и предузетник, ако:
1) организатор манифестације привремено заузети
део обале и воденог простора и околно водно земљиште

22. септембар 2010.

коришћено за потребе манифестације не доведе у првобитно стање у року од 7 дана од истека важења одобрења из
члана 36. став 1. ове одлуке (члан 36. став 3),
2) прља водени ток или део обале испред пловног објекта (члан 47. алинеја 1),
3) испушта отпадне (технолошке) воде у реку (члан 47.
алинеја 2),
4) привеже пловни објекат за камен, дрво, клупу или
неки сличан предмет (члан 47. алинеја 3),
5) оштети обалу испред пловног објекта (члан 47. алинеја 4).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко
лице новчаном казном од 5.000 динара.
Казну из става 1. и 2. овог члана на лицу места наплаћују
комунални инспектор односно комунални полицајац.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Скупштина града Београда донеће план из члана 4. ове
одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 53.
Градоначелник града Београда образоваће комисију из
члана 10. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на
снагу ове одлуке.
Комисија из става 1. овог члана расписаће конкурс, у
складу са планом и овом одлуком, у року од осам дана од
дана ступања на снагу плана из члана 52. ове одлуке.
Члан 54.
Градско веће града Београда донеће акт из члана 39. став
2. ове одлуке у року од 90 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Члан 55.
Градско веће града Београда донеће ценовник из члана
46. став 1. ове одлуке у року од 90 дана од ступања на снагу
ове одлуке.
Члан 56.
Власник пловног објекта постављеног на делу обале и
воденог простора на територији града Београда до дана
ступања на снагу ове одлуке, на месту које планом не буде
предвиђено за постављање пловног објекта, односно на
коме буде предвиђено постављање друге врсте пловног
објекта, дужан је да свој пловни објекат уклони са тог места
у року од 30 дана од дана објављивања плана из члана 52.
ове одлуке и да коришћени део обале и воденог простора, као и околно водно земљиште очисти, односно врати у
пређашње стање о свом трошку.
Члан 57.
Власник пловног објекта за чије постављање је предвиђено спровођење конкурса, постављеног на делу обале
и воденог простора на територији града Београда до дана
ступања на снагу ове одлуке, на месту које планом буде
предвиђено за постављање те врсте пловног објекта, дужан
је да пловни објекат уклони у року од седам дана од дана
коначности решења којим се одобрава постављање пловног
објекта другом кориснику места и да коришћени део обале
и воденог простора, као и околно водно земљиште очисти,
односно врати у пређашње стање о свом трошку.
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Члан 58.
Угоститељски објекат на води, односно марина у току,
који је постављен до дана ступања на снагу ове одлуке,
може остати на месту на коме је постављен, ако је власнику тог пловног објекта, по спроведеном конкурсу из члана
53. ове одлуке, одобрено постављање тог пловног објекта на
том месту.
Власник пловног објекта из става 1. овог члана дужан је
да обавезе из члана 16. став 4. и 5. и члана 18. став 1. ове одлуке изврши у року од шест месеци од дана коначности решења којим му се одобрава постављање тог пловног објекта.
Члан 59.
Власнику сплав кућице за одмор, односно спортског
клуба на води, постављених до дана ступања на снагу ове
одлуке, на месту које планом буде одређено за постављање
сплав кућице за одмор, односно спортског клуба на води,
одобриће се постављање сплав кућице за одмор, односно
спортског клуба на води, на том месту, под условом да:
– поднесе захтев за постављање сплав кућице за одмор
сплав кућице за одмор, односно спортског клуба на води, у
складу са одредбама ове одлуке, у року од шест месеци од
дана ступања на снагу плана из члана 52. ове одлуке;
– је измирио доспеле обавезе према граду Београду по
основу изворних јавних прихода, о чему потврду издаје Управа јавних прихода;
– је измирио доспеле обавезе по основу накнаде за заузимање акваторије, о чему потврду издаје водопривредно
предузеће.
Ако власник сплав кућице за одмор сплав кућице за
одмор, односно спортског клуба на води, из става 1. овог
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члана не поднесе захтев за постављање сплав кућице за
одмор сплав кућице за одмор, односно спортског клуба на
води, року од шест месеци од дана ступања на снагу плана
из члана 52. ове одлуке, односно ако захтев буде одбијен,
дужан је да уклони сплав кућицу за одмор сплав кућице за
одмор, односно спортски клуб на води и да коришћени део
обале и воденог простора, као и околно водно земљиште
очисти, односно врати у пређашње стање о свом трошку.
Члан 60.
Ако власник пловног објекта из члана 56–57. или члана
59. став 2. ове одлуке не уклони пловни објекат у складу са
одредбама ове одлуке, надлежни комунални инспектор наложиће уклањање пловног објекта, на начин предвиђен у
члану 45. ове одлуке.
Члан 61.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању и коришћењу места за постављање пловног објекта на делу обале и воденог простора на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број
29/05).
Члан 62.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-721/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
Ƚɪɚɞ Ȼɟɨɝɪɚɞ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɨɥɫɜɨɪɞɢʁɟɜɚ 35
11 000 Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɁȺɏɌȿȼ
ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɩɥɚɜ ɤɭʄɢɰɟ ɡɚ ɨɞɦɨɪ
1.Ɉɩɲɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɭ ɡɚɯɬɟɜɚ:
ɂɦɟ, ɢɦɟ ɨɰɚ, ɩɪɟɡɢɦɟ :

__________________________________________________________

Ⱥɞɪɟɫɚ ( ɭɥɢɰɚ,ɛɪɨʁ)

__________________________________________________________

Ɉɩɲɬɢɧɚ:

_______________________, ɩɨɲɬɚɧɫɤɢ ɛɪɨʁ ____________________

ȳɆȻȽ:

__________________________________________________________

Ȼɪɨʁ ɥɢɱɧɟ ɤɚɪɬɟ, ɞɚɬɭɦ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɢ ɧɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɞɚɨ : _____________________________
____________________________________________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɬɟɥɟɮɨɧ:

__________________________________________________________

2. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɨɛʁɟɤɬɭ:
2.1.ɇɚɡɢɜ ɨɛʁɟɤɬɚ:

__________________________________________________________

2.2. Ɇɟɫɬɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɥɨɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɞɟɥɭ ɨɛɚɥɟ ɢ ɜɨɞɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ (ɩɥɚɧ):
2.2.1. ȼɨɞɨɬɨɤ, ɨɛɚɥɚ (ɥɟɜɚ/ɞɟɫɧɚ): _______________________________________________
2.2.2. Ɂɨɧɚ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ (ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚɯɬɟɜ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚ ɦɟɫɬɨ ɭ ɨɤɜɢɪɭ ɡɨɧɟ): *
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__________________________________________________________
*ɥɨɤɚɰɢʁɭ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɢ ɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɨɦ ɢɡɜɨɞɭ ɢɡ ɩɥɚɧɚ ɡɚɨɤɪɭɠɢɜɚʃɟɦ
2.2.3. Ɇɟɫɬɨ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ: ______________________________________________________

3. ɉɪɢɥɨɡɢ ɭɡ ɡɚɯɬɟɜ:
3.1. ɂɡɞɚɬɢ ɜɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɤɨɩɢʁɟ);
3.2. Ɇɢɲʂɟʃɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɋɪɛɢʁɟ (ɊɏɆɁ) – Ȼɟɨɝɪɚɞ ɭ
ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɜɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ (ɤɨɩɢʁɚ);
3.3. Ɇɢɲʂɟʃɟ ȳȼɉ „Ȼɟɨɝɪɚɞɜɨɞɟ” ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɜɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ (ɤɨɩɢʁɚ);
3.4. Ⱦɨɤɚɡ ɨ ɩɪɚɜɭ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɫɩɥɚɜ ɤɭʄɢɰɢ ɡɚ ɨɞɦɨɪ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚɯɬɟɜ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚ
ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɫɩɥɚɜ-ɤɭʄɢɰɟ (ɨɜɟɪɟɧɚ ɤɨɩɢʁɚ);
3.5. Ⱦɨɤɚɡ ɨ ɭɩɥɚɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɬɚɤɫɟ.
3.6. Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ:
3.6.1. ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:____________________________________________________
_________________________________________________________________
3.6.2. Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɨɩɢɫ ɫɚɞɪɠɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ: ɧɚɦɟɧɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɜɪɫɬɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɧɚɱɢɧɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ
ɜɨɞɢ, ɩɪɢɥɚɡɭ ɨɛʁɟɤɬɭ, ɜɟɡɢɜɚʃɭ, ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ,
ɨɞɜɨɻɟʃɭ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɨ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɭ, ɧɚɱɢɧɭ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ.
3.6.3. Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɡɢ: ɨɫɧɨɜɚ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɩɪɨɮɢɥɢ ɢ ɨɫɬɚɥɨ;
3.6.4. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɜɢɞɢ ɫɚ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɫɩɨʂɚɲʃɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɚ (1 ɫɚ ɨɛɚɥɟ, 3 ɫɚ ɜɨɞɟ);

ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ,
Ⱦɚɬɭɦ: ____________________ ɝɨɞɢɧɟ

__________________________________
(ɩɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ)
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OȻɊȺɁȺɐ ȻɊ. 2

Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɋɪɛɢʁɚ
Ƚɪɚɞ Ȼɟɨɝɪɚɞ
Ƚɪɚɞɫɤɚ ɭɩɪɚɜɚ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɢʁɚɬ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɟ
ɢ ɫɬɚɦɛɟɧɟ ɩɨɫɥɨɜɟ
Ƚɨɥɫɜɨɪɞɢʁɟɜɚ 35
11 000 Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɁȺɏɌȿȼ
ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɨɝ ɤɥɭɛɚ ɧɚ ɜɨɞɢ
1.Ɉɩɲɬɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɭ ɡɚɯɬɟɜɚ:
ɇɚɡɢɜ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚɜɟɡɚ:
___________________________________________________________________________________
Ⱥɞɪɟɫɚ ( ɭɥɢɰɚ,ɛɪɨʁ)

__________________________________________________________

Ɉɩɲɬɢɧɚ:

_______________________, ɩɨɲɬɚɧɫɤɢ ɛɪɨʁ ____________________

Ɋɟɝɢɫɬɚɪɫɤɢ ɛɪɨʁ ɭɩɢɫɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚɜɟɡɚ :
__________________________________________________________
ȼɪɫɬɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ:_______________________________________________________
ɂɦɟ ɢ ɩɪɟɡɢɦɟ ɥɢɰɚ ɨɜɥɚɲʄɟɧɨɝ ɡɚ ɡɚɫɬɭɩɚʃɟ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚʃɟ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ
ɞɪɭɲɬɜɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚɜɟɡɚ:
___________________________________________________________________________
Ȼɪɨʁ ɥɢɱɧɟ ɤɚɪɬɟ, ɞɚɬɭɦ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɢ ɧɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɞɚɨ :
_____________________________________ _____________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬ ɬɟɥɟɮɨɧ:

__________________________________________________________
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Ⱥɞɪɟɫɚ:_______________________________________ ________________, _____________________
(ɭɥɢɰɚ)

(ɛɪɨʁ)

(ɦɟɫɬɨ)

2. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɨɞɚɰɢ ɨ ɨɛʁɟɤɬɭ:
2.1.ɇɚɡɢɜ ɨɛʁɟɤɬɚ:

__________________________________________________________

2.2. Ɇɟɫɬɨ ɡɚ ɤɨʁɟ ɫɟ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚɯɬɟɜ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɥɨɜɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɧɚ
ɞɟɥɭ ɨɛɚɥɟ ɢ ɜɨɞɟɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɝɪɚɞɚ Ȼɟɨɝɪɚɞɚ (ɉɥɚɧ):
2.2.1. ȼɨɞɨɬɨɤ, ɨɛɚɥɚ (ɥɟɜɚ/ɞɟɫɧɚ): _______________________________________________
2.2.2. Ɂɨɧɚ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ: *
_____________________________________________________________________________
*ɥɨɤɚɰɢʁɭ ɨɡɧɚɱɢɬɢ ɢ ɭ ɩɪɢɥɨɠɟɧɨɦ ɢɡɜɨɞɭ ɢɡ ɩɥɚɧɚ ɡɚɨɤɪɭɠɢɜɚʃɟɦ
2.2.3. Ɇɟɫɬɨ ɩɪɟɦɚ ɩɥɚɧɭ: ______________________________________________________

3. ɉɪɢɥɨɡɢ ɭɡ ɡɚɯɬɟɜ:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

ɉɨɬɜɪɞɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɨ ɭɩɢɫɭ ɭ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ;
ɂɡɜɨɞ ɢɡ ɪɟɝɢɫɬɪɚ ɫɩɨɪɬɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɧɟ ɫɬɚɪɢʁɢ ɨɞ ɲɟɫɬ ɦɟɫɟɰɢ;
ɂɡɞɚɬɢ ɜɨɞɧɢ ɭɫɥɨɜɢ (ɤɨɩɢʁɟ);
Ɇɢɲʂɟʃɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɯɢɞɪɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɋɪɛɢʁɟ (ɊɏɆɁ) –
Ȼɟɨɝɪɚɞ ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɜɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ (ɤɨɩɢʁɚ);
Ɇɢɲʂɟʃɟ ȳȼɉ „Ȼɟɨɝɪɚɞɜɨɞɟ” ɭ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɞɚɜɚʃɚ ɜɨɞɧɢɯ ɭɫɥɨɜɚ (ɤɨɩɢʁɚ);
Ⱦɨɤɚɡ ɨ ɩɪɚɜɭ ɫɜɨʁɢɧɟ ɧɚ ɩɥɨɜɧɨɦ ɨɛʁɟɤɬɭ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɟ, ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ
ɡɚɯɬɟɜ ɩɨɞɧɨɫɢ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟɝ ɩɥɨɜɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ (ɨɜɟɪɟɧɚ ɤɨɩɢʁɚ);
Ⱦɨɤɚɡ ɨ ɭɩɥɚɬɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɬɚɤɫɟ;
Ɍɟɯɧɢɱɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ:
3.8.1. ɇɚɡɢɜ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:____________________________________________________
_________________________________________________________________
3.8.2. Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɨɩɢɫ ɫɚɞɪɠɢ ɨɫɧɨɜɧɟ ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ: ɧɚɦɟɧɢ, ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɜɪɫɬɢ
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɤɨɪɢɲʄɟɧɨɝ ɡɚ ɝɪɚɻɟʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɧɚɱɢɧɭ ɨɛɟɡɛɟɻɟʃɚ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ
ɜɨɞɢ, ɩɪɢɥɚɡɭ ɨɛʁɟɤɬɭ, ɜɟɡɢɜɚʃɭ, ɨ ɧɚɱɢɧɭ ɜɨɞɨɫɧɚɛɞɟɜɚʃɚ, ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɭ,
ɨɞɜɨɻɟʃɭ ɨɬɩɚɞɧɢɯ ɜɨɞɚ ɢ ɨ ɪɟɰɢɩɢʁɟɧɬɭ, ɧɚɱɢɧɭ ɨɞɥɚɝɚʃɚ ɨɬɩɚɞɚ, ɨɩɢɫ
ɨɩɪɟɦɟ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɚ ɢ ɫɥ. ɤɨʁɢ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟ ɡɚ ɫɩɨɪɬɫɤɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ʃɢɯɨɜ
ɧɚɱɢɧ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟʃɚ
3.8.3. Ƚɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɡɢ: ɨɫɧɨɜɚ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɩɪɨɮɢɥɢ ɢ ɨɫɬɚɥɨ;
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3.8.4. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢʁɟ ɨɛʁɟɤɬɚ ɧɚ ɤɨʁɢɦɚ ɫɟ ʁɚɫɧɨ ɜɢɞɢ ɫɚ ɫɜɢɯ ɫɬɪɚɧɚ ɫɩɨʂɚɲʃɨɫɬ
ɨɛʁɟɤɬɚ (1 ɫɚ ɨɛɚɥɟ, 3 ɫɚ ɜɨɞɟ);
ɍ Ȼɟɨɝɪɚɞɭ,
Ⱦɚɬɭɦ: ____________________ ɝɨɞɢɧɟ

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и
члана 109. Пословника Скупштине града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09 и 16/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНAМA ОДЛУКE О УСЛОВИМА
ПРОДАЈЕ 2.000 СОЦИЈAЛНО НЕПРОФИТНИХ СТАНОВА У БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о условима продаје 2000 социјaлно непрофитних станова у Београду („Службени лист града Београда”,
број 7/05, 25/05 и 29/07) у наслову одлуке и у члану 1. речи:
„2.000 станова”, замењује се речима: „2.050 станова”.
Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„Станови из члана 1. ове одлуке продају се по производним ценама.
Производна цена из става 1. овог члана, која се утврђује
после издавања употребне дозволе, обухвата трошкове:
опремања локације за изградњу; пројектовања објекта; извођења радова на изградњи објекта и инфраструктурног
опремања локације; друге трошкове везане за изградњу
објекта, у складу са законом.”
Члан 3.
Члан 4. мења се и гласи:
„У складу са овом одлуком првих 1000 станова се продаје запосленима у:
1. образовању и научноистраживачкој делатности, и то:
високошколским установама и организацијама које обављају научноистраживачку делатност са седиштем на територији града Београда
50 станова
основним и средњим школама и домовима ученика и студената са седиштем на територији града Београда
110 станова
2. здравству и социјалној заштити, и то:
установама и другим јавним службама у обласати здравства и сoцијалне заштите са седиштем на територији града
Београда
180 станова
3. правосуђу, и то:
судовима опште надлежности и посебним судовима, јавним тужилаштвима са седиштем на територији града Београда
40 станова
4. Министарству унутрашњих послова, и то:
 Министарству унутрашњих послова – Дирекцији полиције – Полицијској управи за град Београд
70 станова
5. градској и општинским управама, и то:
  Градској управи града Београда и управама градских
општина, без права учешћа лица које бирају, именују или
постављају Скупштинa града Београда и градоначелник
града Београда
70 станова

__________________________________
(ɩɨɬɩɢɫ ɩɨɞɧɨɫɢɨɰɚ ɡɚɯɬɟɜɚ)

6. јавним предузећима, установама, јавним и другим службама и органима чији је оснивач град Београд и градска
општина, и то:
 јавним предузећима из комунално-стамбене области
чији је оснивач град Београд и градска општина
250 станова
 другим јавним предузећима, установама, јавним и другим службама и органима чији је оснивач град Београд и
градска општина
125 станова
Осим лица из става 1. овог члана, стамбене потребе могу
решавати и:
7. млади брачни парови
45 станова
8. ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године односно чланови породица палих бораца у оружаним акцијама после 17. августа 1990.године
25 станова
9. родитељи, усвојиоци, старатељи лица са психофизичком
ометеношћу
5 станова
10. инвалидна лица са тешким телесним оштећењем
5 станова
11. самостални уметници
20 станова
12. заслужни спортисти и спортисти међународног разреда
5 станова

Преосталих 1.050 станова се продају запосленима у:
1. високошколским установама и организацијама које обављају научноистраживачку делатност са седиштем на територији града Београда
50 станова
2. основним и средњим школама и домовима ученика и
студената са седиштем на територији града Београда
175 станова
3. установама и другим јавним службама у обласати здравства и сoцијалне заштите са седиштем на територији града
Београда
160 станова
4. судовима и јавним тужилаштвима са седиштем на територији града Београда
30 станова
5. Полицијској управи за град Београд, Управи за ванредне
ситуације у Београду и Одреду жандармерије у Београду
70 станова
6. Војсци Србије
30 станова
7. Градској управи града Београда, управама градских
општина, органима градa Београдa и градских општина и
установама чији је оснивач град Београд, без права учешћа
лица која су бирана, именована или постављена
50 станова
Осим лица из става 2. овог члана, стамбене потребе могу
решавати и:
7. млади брачни парови
330 станова
8. ратни војни инвалиди из оружаних акција после 17. августа 1990. године односно чланови породица палих бораца у оружаним акцијама после 17. августа 1990.године
60 станова
9. родитељи, усвојиоци, старатељи лица са психофизичком
ометеношћу
10 станова
10. инвалидна лица са тешким телесним оштећењем
20 станова
11. самостални уметници
10 станова
12. заслужни спортисти и спортисти међународног разреда
5 станова
13. избегла и прогнана лица из бивших република СФРЈ
50 станова

Запосленима у образовању, здравству и установама социјалне заштите сматрају се лица која су запослена у установама и другим јавним службама на територији града
Београда чији је оснивач Република Србија односно град
Београд.
Запосленима у организацијама које обављају научноистраживачку делатност сматрају се лица која су запослена у
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институцијама од националног значаја и научноистраживачким организацијама (институти, високошколске установе и центри изузетних вредности) чији је оснивач Република Србија, чија се научноистраживачка делатност претежно
финансира из средстава буџета Републике Србије и која су
уписана у регистар научноистраживачких организација.
Запосленима у Војсци Србије сматрају се професионална војна лица (официри, подофицири и професионални
војници) и цивилна лица на служби у Војсци Србије (војни
службеници и војни намештеници) на служби на територији града Београда.
Младим брачним паром у смислу одредаба ове одлуке
сматрају се супружници који нису старији од 35 година на
дан расписивања конкурса, а брак им траје најмање једну
годину до дана расписивања конкурса.
Ратни војни инвалид и корисник породичне инвалиднине по основу палог борца у смислу ове одлуке је лице којем
је коначним решењем органа надлежног за послове борачко-инвалидске заштите признато право на личну односно
породичну инвалиднину у складу са законом којим се
уређују права бораца, ратних војних инвалида и породица
палих бораца.
Психофизичка ометеност у смислу ове одлуке постоји
ако је лице ментално ометено у развоју степена умерене,
теже или тешке менталне ометености, глуво или наглуво,
слепо, телесно инвалидно и вишеструко ометено у развоју.
Инвалидно лице са тешким телесним оштећењем је
лице са утврђеним процентом телесног оштећења од 70% до
100%.
Самосталним уметником сматра се лице које самостално обавља уметничку делатност или другу делатност
у области културе према евиденцији коју води уметничко
удружење, а која имају статус самосталног уметника у континуитету најмање две године до дана расписивања конкурса.
Статус заслужног спортисте и спортисте међународног
разреда има спортиста категорисан према одредбама Правилника о критеријумима за категоризацију спортиста који
доноси Спортски савез Србије.
Избегла и прогнана лица су лица којима je у складу са
законом било признато својство избеглог односно прогнаног лица из бивших република СФРЈ од 1991. године према
евиденцији Комесаријата за избеглице.”
Члан 4.
У члану 5. тачка 3) мења се и гласи:
„3) три члана – двособан или двоипособан стан;”
У истом члану у тачки 4) реч: „троипособан”, замењује
се речју: „трособан”.
Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
„На конкурс за продају стана може учествовати лице
које је:
– без стана,
– у радном односу на неодређено време, осим за лица из
члана 4. ст. 2. и 4. тач. 8, 10, 11. и 12. ове одлуке,
– пријављено на територији града Београда најмање годину дана пре расписивања конкурса,
– држављанин Републике Србије.
Сматра се да је лице без стана уколико оно или члан његовог породичног домаћинства на територији града Београда нема стан, породичну стамбену зграду или кућу за одмор
у својини или сусвојини или по основу уговора о закупу на
одређено време користи државни или друштвени стан.

Број 32 – 17

Уговором о закупу на одређено време сматра се уговор
закључен по одредбама Закона о становању односно уговор
који не може бити основ за стицање својине на стану.
Не сматра се да је лице без стана ако је носилац станарског права, односно закупац на неодређено време стана у
својини грађана или сустанар.
Радни однос се доказује радном књижицом и/или потврдом надлежног органа.
Ванредним професорима, доцентима, предавачима и
сарадницима високошколских установа на територији града Београда, радни однос на одређено време се уподобљује
радном односу на неодређено време.
Пријавом на територији града Београда се сматра пријава пребивалишта или боравишта.
Пребивалиште се доказује важећом личном картом.
Боравиште се доказује пријавом боравка, важећом легитимацијом избеглог, прогнаног, расељеног лица и боравишним картоном расељеног лица.
Држављанима Републике Србије сматрају се лица која су
држављанство стекла до дана истека рока за пријављивање
на конкурс.”
Члан 6.
Члан 8. брише се.
Члан 7.
У члану 10. тач. 1. и 2. мењају се и гласе:
„1. стамбени статус
2. стручна спрема”
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Основи из претходног става вреднују се одговарајућим
бројем бодова.”
Члан 8.
Члан 11. мења се и гласи:
За стамбени статус утврђује се до 190 бодова, и то:
- подстанар

до 5 година 120 бодова +
по 2 бода за сваку следећу
навршену годину
- становање у колективном смештају
130 бодова
- корисник собе или лежаја у самачком хотелу
120 бодова
- становање код својих родитеља или родитеља свог супружника или ванбрачног
партнера и сродника у правој линији у заједничком домаћинству уколико је површина
стамбеног простора мања од 15 m2 по члану
заједничког домаћинства
120 бодова
- становање код блиских сродника
115 бодова
- становање у заједничким просторијама
у стамбеној згради у уговорном односу са 115 бодова + по 1 бод за
Скупштином станара
сваку навршену годину
- корисник стана или просторија за службене потребе или по одлуци правног лица
о привременом коришћењу односно закупу
110 бодова
стана или просторије
- становање код својих родитеља или родитеља свог супружника или ванбрачног
партнера и сродника у правој линији у заједничком домаћинству уколико је површина
стамбеног простора већа од 15 m2 по члану
заједничког домаћинства
100 бодова
- коришћење стана или заједничких просторија без правног основа
100 бодова
- други стамбени статус
100 бодова

Не сматра се становањем код својих родитеља или родитеља свог супружника или ванбрачног партнера и сродника у правој линији у заједничком домаћинству уколико
ова лица на територији града Београда имају у својини још
један или више станова или породичних кућа.
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Блиским сродницима у смислу ове одлуке сматрају се
рођени брат и сестра, браће и сестре родитеља оба супружника или ванбрачна партнера и њихова деца.
Под коришћењем стана без правног основа сматра се
бесправно становање у туђем стану или заједничкој просторији стамбене зграде и становање у бесправно изграђеном објекту за који је донето правоснажно решење о рушењу и рушење започето.
Стамбени статус доказује се:
- уговором о подстанарском односу,
- уговором и другим овереним документом о праву коришћења,
- овереном изјавом станодавца о начину коришћења
стана,
- доказом о својини станодавца на стану,
- овереном изјавом да нема стан или породичну стамбену зграду,
- овереном изјавом о станодавцима, периодима и адресама на којима је становао, пријавом пребивалишта, односно боравка,
- потврдом органа управљања стамбеном зградом
потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом стамбене зграде,
- уверењем Управе јавних прихода града Београда да се
не дужи порезом на стан, породичну стамбену зграду или
кућу за одмор на територији града Београда,
- потврдом предузећа, установе, државног органа односно градске и општинске службе да лице које конкурише
и чланови његовог породичног домаћинства нису добили
стан односно стамбени кредит,
- правноснажном одлуком којом је расправљена заједничка имовина разведених супружника и ванбрачних партнера,
- доказом о власништву на стану свог или родитеља супружника и потврдом о пријави пребивалишта односно боравишта родитеља на стану,
- правоснажном одлуком којом је окончан оставински
поступак,
- другим документима којима се доказује начин коришћења стана.
Вреднује се само подстанарски статус остварен на територији града Београда.
Дужина подстанарског статуса вреднује се према дужини
радног стажа, а не може бити дужа од времена трајања пребивалишта односно боравишта на територији града Београда.
Лицима из члана 4. ст. 2. и 4. тачка 7. дужина стамбеног
статуса се вреднује према дужини трајања брака, а лицима
из тач. 8, 10. и 12. дужина подстанарског статуса вреднује се
према дужини трајања пребивалишта односно боравишта
на територији града Београда.
Лице које од дана ступања на снагу ове одлуке, ради
обезбеђења повољнијег положаја за куповину стана, на
било који начин својом вољом лиши себе својине или сусвојине на стану или породичној стамбеној згради и кући за
одмор, односно својства закупца стана на неодређено време
или корисника таквог стана, сматраће се да не испуњава услове из члана 7. ове одлуке.
Вреднује се само последњи стамбени статус на дан подношења пријаве на конкурс остварен у континуитету.
Члан 9.
Члан 12. мења се и гласи:
Стручна спрема учесника на конкурсу вреднује се до 150
бодова, и то:
- доктор наука или уметности
- магистар наука, односно магистар уметности и лица са
стручним називом специјалисте (VII/2 степен стручне
спреме)

150 бодова

140 бодова
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- висока стручна спрема (VII/1 степен стручне спреме) односно мастер односно специјалиста академских односно
струковних студија – други степен академских или струковних студија
- виша стручна спрема (VI степен стручне спреме) односно први степен академских или струковних студија
- V степен стручне спреме односно средња стручна спрема
и специјализација – ВКВ
- средња стручна спрема (IV степен стручне спреме)
- III степен стручне спреме односно трогодишња средња
школа – КВ
- остала стручна спрема

130 бодова
110 бодова
90 бодова
80 бодова
70 бодова
60 бодова

Члан 10.
У члану 14, ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Под здравственим стањем, у смислу ове одлуке, подразумевају се:
– малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван ток;
инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне болести
у одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфункцијом;
генетске болести које имају прогресивни ток и/или узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе са
непотпуним ремисијама и трајним изменама личности;
епилепсија са тешким психичким променама; терминална
бубрежна инсуфицијенција, на дијализи и после трансплатације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко трајно
оштећење плућне вентилације са хроничном респираторном
инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за дуготрајну
оксигено – терапију; тешке урођене и стечене срчане мане
са тешким оштећењем срчане функције (ехокардиографски
или другим методама утврђена ЕФ мање од 30% (или 40%),
друге болести срца са тешким оштећењем срчане функције
(ЕФ мање од 30%); болести које доводе до трајног оштећења
функције јетре тешког степена (портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после трансплатације
јетре; тежак облик бронхијалне астме, неконтролисана,
перзистентна и поред редовне терапије; други тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног здравственог
стања.
Здравствено стање се доказује мишљењем односно
извештајем здравствене установе у којој је постављена дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара
одговарајуће специјалности који је издат само за сврху
конкурисања за социјално непрофитне станове и није старији од шест месеци до дана истека рока за пријављивање
на конкурс и медицинском документацијом потребном за
верификацију одређене болести – отпусне листе, специјалистичке налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др.”
Члан 11.
У члану 15. став 1. речи: „20 бодова” замењују се речима:
„10 бодова”.
У истом члану, став 2. у алинеји 1. речи: „20 бодова” замењују се речима: „10 бодова”, а у алинеји 2. речи: „10 бодова” замењују се речима: „5 бодова”.
Члан 12.
У члану 16. став 1. речи „20 бодова” замењују се речима:
„10 бодова”.
У истом члану став 3. брише се.
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Члан 13.
После члана 16. додаје се нови члан који гласи:
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„Члан16а.
Учеснику на конкурсу и члану његовог породичног домаћинства припадају појединачно бодови само по једном
основу из чл. 14.-16.”

Члан 20.
Поступци продаје станова започети по конкурсу расписаном пре ступања на снагу ове одлуке, у којима нису закључени уговори о продаји станова, завршиће се по одредбама
које су биле на снази у време расписивања конкурса.

Члан 14.
У члану 19. речи: „тачка 2.” замењују се речима: „тачка 1.”

Члан 21.
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине града Београда да утврди пречишћен текст одлуке.

Члан 15.
У члану 27. став 3. брише се.

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.

Члан 16.
У члану 28, став 1, речи: „тачке 2.” замењују се речима:
„тачке 1.”
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Свака освојена медаља на Олимпијским, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, светским и европским првенствима у олимпијским спортовима се вреднују
са по:
Златна
медаља
Олимпијске и Параолимпијске игре, 8 бодова
Шаховска олимпијада
Светско првенство
7 бодова
Европско првенство
6 бодова

Сребрена Бронзана
медаља
медаља
7 бодова 6 бодова
6 бодова
5 бодова

5 бодова
4 бода."

Скупштина града Београда
Број 452-720/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 39. став 3. Закона о
комуналној полицији („Службени гласник РС”, бр. 51/09) и
члана 37. тачка 7. Статута град Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ 1

У истом члану, у ставу 3. речи: „и учешћа на такмичењима” бришу се.
Члан 17.
У члану 30, став 2. после речи: „дане” уместо тачке ставља се зарез и додају речи: „а код лица из члана 4. став 4.
тачка 12. број медаља према значају.”
Члан 18.
Члан 32. мења се и гласи:
„Подносилац пријаве на конкурс и чланови његовог породичног домаћинства могу конкурисати и бити појединачно бодовани у више категорија из члана 4. ове одлуке, али
ће на коначној ранг-листи бити рангиран само један подносилац пријаве из породичног домаћинства и то само у једној категорији и то по најбољој позицији која се одређује по
основу коефицијанта рангирања: место на ранг-листи/број
станова.
По истеку рока из конкурса, организациона јединица Градске управе надлежна за имовинско-правне послове обрадиће податке по поднетим пријавама и по потреби
их проверити увидом на лицу места или на други начин.
Утврђено стање констатује се записнички, односно службеном белешком.
Непотпуне пријаве се могу допунити у року од 15 дана
од дана пријема позива за допуну документације.
Ако се пријава не допуни у року из претходног става документима који се односе на доказивање стамбеног статуса,
пријава се неће разматрати.
Бодовање се неће вршити по основама за које нису приложени одговарајући докази.”
Члан 19.
У члану 36. после речи: „конкурсу” додају се речи: „који
је остварио приоритетно место на ранг-листи”.

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА
КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА
Члан 1.
У Одлуци о униформи и ознакама комуналних полицајаца („Службени лист града Београда”, број 6/10), члан 3.
мења се и гласи:
„Делови основне униформе комуналних полицајаца су:
1) качкет;
2) поткапа;
3) панталоне зимске (мушког и женског кроја);
4) панталоне летње (мушког и женског кроја);
5) опасач;
6) сукња (зимска и летња);
7) кошуља са дугим рукавима;
8) кошуља са кратким рукавима;
9) мајица са кратким рукавима;
10) мајица са дугим рукавима
11) мајица са кратким рукавима и крагном;
12) јакна зимска са капуљачом;
13) јакна;
14) чарапе (мушке и женске);
15) ципеле полудубоке;
16) ципеле плитке (мушке и женске) и
17) рукавице (мушке и женске).”
Члан 2.
У члану 4. тачка 1. мења се и гласи:
„качкет је тамно плаве боје, класичног облика, израђен
од памучног материјала, са металним подешивачем за
обим, са машински извезеним грбом града који се налази
на средини чеоног дела;”
1

Министарство за државну управу и локалну самоуправу дало је
сагласност на Предлог ове одлуке 3. септембра 2010. године под бројем
016-00-00100/2010-09.
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Тачка 2. мења се и гласи:
„поткапа је тамно плаве боје,израђена од тканине мешовитог састава;”
Тачка 3. мења се и гласи:
„панталоне, мушке и женске, израђене су од тканине
тамно плаве боје, еластичног струка, са држачима за опасач
ширине 50 mm, прате линију тела, с предње стране имају
мeталну алку, косе џепове у горњем делу, џеп за лампу, а
карго џепове са стране, два коса џепа налазе се позади, која
се затварају чичак траком, изнад десног задњег џепа налази
се носач од чвршћег материјала, панталоне се закопчавају
са предње стране дрикером и патент затварачем, ногавице
су без манжета, ширине на доњем крају од 220 до 260 mm;”
Тачка 5. мења се и гласи:
„опасач је црне боје, од посебне врсте тканине, специфичног ткања (кордура), са копчом за подешавање, упасује
се у панталоне, тако да замењује каиш, при крају опасача
налази се чичак трака која је предвиђена за закопчавање;”
Тачка 7. мења се и гласи:
„кошуља са дугим рукавима израђена је од памучне
тканине тамно плаве боје, закопчава се пластичним дугмадима, крагна је класичног кроја, има два нашивена џепа с
преклопом у висини груди, који се затварају чичак траком,
изнад десног џепа има чичак траку предвиђену за ознаку „Презиме и положај”, а изнад левог џепа подлогу за грб
града, у који је у горњем делу утиснут натпис „Град Београд
– Комунална полиција” , а у доњем делу идентификациони
број, предео на лактовима и испод пазуха ојачан је тканином исте боје, на крајевима рукава налазе се манжете са
два дугмета, на левом рукаву пришивена је чичак трака за
ознаку „Град Београд – Комунална полиција”;”
Тачка 8.мења се и гласи:
„кошуља са кратким рукавима израђена је према опису
под тачком 7. овог члана, с тим што је на левом рукаву пришивена чичак трака за ознаку „Град Београд – Комунална
полиција” на 50 mm од крајева доњег дела кратког рукава;”
Тачка 9. мења се и гласи:
„мајица са кратким рукавима је уз тело, тамно плаве
боје, израђена од материјала мешовитог састава , округлог
изреза око врата, са мрежом испод пазуха, прилагођена за
ношење испод кошуље;”
Тачка 10. мења се и гласи:
„мајица са дугим рукавима је уз тело, тамно плаве боје,
израђена од материјала мешовитог састава, израђена као
мајица под тачком 9. овог члана;”
Тачка 11. мења се и гласи:
„мајица са кратким рукавима и крагном поло мајица
је израђена од памучне тканине, тамно плаве боје, која се
закопчава са три пластична дугмета, са предње десне стране, у висини груди, нашивена је чичак трака предвиђена за
ознаку „Презиме и положај”, а симетрично са леве стране,
постављена је подлога за грб града, у који је у горњем делу
утиснут натпис „Град Београд – Комунална полиција” , а у
доњем делу идентификациони број, на левом рукаву пришивена чичак трака за ознаку „Град Београд – Комунална
полиција” на 50 mm од крајева доњег дела кратког рукава,
крагна и рукави су ојачани рендерима; „
Тачка 12. брише се.
Тачка 13. мења се и гласи:
„јакна зимска са капуљачом израђена је од синтетичког
водонепропусног материјала тамно плаве боје, закопчава
се патент затварачем и дрикерима, с предње стране има четири џепа с преклопом, испод којег се налази отвор са патент затварачем са приступом са горње стране, у унутрашњости оба горња џепа налази се панел за налепницу, који
је причвршћен чичак траком , у горњем левом џепу налази
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се додатак који је пришивен испод панела за налепницу,
изнад десног, горњег џепа, пришивена је чичак трака предвиђена за ознаку ’Презиме и положај’, а изнад левог горњег
џепа постављена је подлога за грб града, у који је у горњем
делу утиснут натпис ’Град Београд – Комунална полиција’, а
у доњем делу идентификациони број, на грудном делу, поред патент затварача, су два помоћна џепа, са отворима који
се причвршћују чичак траком, на левом рукаву пришивена
чичак трака за ознаку ’Град Београд – Комунална полиција’,
крагна је класична, позади са прорезом за смештај капуљаче, а на унутрашњој страни јакне је патент затварач којим
се причвршћује уложак ;”
Тачка 14. мења се и гласи:
„јакна је израђена од полар флиса тамно плаве боје која
је у пределу леђно-раменог дела ојачана водонепропусним материјалом, закопчава се затварачем који служи и
за спајање са зимском јакном због чега је јакна и израђена
тако да се може носити и посебно и као уложак, на предњој
страни су два коса џепа, смештена у доњем делу, са преклопом, испод којег се налази отвор са патент затварачем, са
унутрашње стране при дну џепа се налази тунел с траком
за затезање, на предњој страни у висини груди, десно, пришивена је чичак трака, предвиђена за ознаку ’Презиме и
положај’, а симетрично са леве стране за грб града, у који
је у горњем делу утиснут натпис ’Град Београд – Комунална полиција’ , а у доњем делу идентификациони број, оба
рукава се завршавају на рубу еластичном траком, на левом
рукаву пришивена је чичак трака за ознаку ’Град Београд –
Комунална полиција’;”
Тачка 15. мења се и гласи:
„чарапе су тамноплаве боје, израђене од материјала мешовитог састава ;”
Тачка 16. мења се и гласи:
„ципеле полудубоке су црне боје, на везивање, израђена
од водонепропусног материјала, неклизајућег, трослојног,
ђона, језик и крагна подложени су сунђером, прсти и пета
су ојачани, горњи део и ђон су спојени лепљењем;”
Тачка 17. мења се и гласи:
„ципеле плитке су црне боје, на везивање, двослојне,
горњи део и ђон су спојени лепљењем;”
Тачка 18. мења се и гласи:
„рукавице су са прстима, црне боје, израђене од синтетичког материјала, са ојачањем од вештачке коже са унутрашње стране на прстима и длану, са чичак траком око зглобова;”
Тачка 19. брише се.
Члан 3.
У члану 5. став 1. тачка 1. брише се.
Члан 4.
У члану 6. став 1. тачка 1. брише се.
Члан 5.
У члану 9. тачка 1. мења се и гласи:
„качкет, један комад, једна година;”
Тачка 5. мења се и гласи:
„ опасач, један комад, седам година; „
Тачка 11. мења се и гласи:
„мајица са кратким рукавима и крагном , два комада,
једна година;”
Тачка 12. брише се.
Тачка 15. мења се и гласи:
„ чарапе (мушке, женске), петнаест пари, једна година;”
Тачка 19. брише се.
Тачка 20. брише се.
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Члан 6.
У члану 15. став 2. тачка 1. мења се и гласи:
„ качкет се носи тако да ивица обода качкета стоји водоравно по линији највећег обима главе;”
У истом члану и ставу, тачка 5. брише се.
Члан 7.
Члан 17. мења се и гласи:
„ Ознаке на униформи су:
ознака са натписом ’Град Београд – Комунална полиција’;
ознака са грбом града;
ознака са грбом града, у којем је у горњем делу утиснут
натпис ’Град Београд – Комунална полиција’, а у доњем делу
идентификациони број;
ознака презимена и положаја.”
Члан 8.
Члан 18. брише се.
Члан 9.
Члан 19. мења се и гласи:
„Ознака са натписом ’Град Београд – Комунална полиција’ је у облику правоугаоника димензија 125X30 mm, и
представља подлогу тамно плаве боје оивичену концем беле
боје на којој је овај натпис у два реда машински извезен
концем беле боје, с тим што је за натпис „Град Београд” висина слова 9 mm а за натпис „Комунална полиција” 7 mm.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичак траком на левом рукаву униформе.”
Члан 10.
Члан 20. мења се и гласи:
„Ознака са грбом града је у облику штита димензија 40
X50 mm састоји се од подлоге беле боје оивичена тамно
плавим концем, на којој је у средини машински извезен
грб града.
Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена на средини чеоног дела качкета.
Грб града на ознаци из става 1. овог члана аплицира се
у складу са одлуком Скупштине града Београда, којим се
уређује употреба грба града Београда.”
Члан 11.
Члан 21. мења се и гласи:
„Ознака са грбом града, у којем је у горњем делу утиснут
натпис ’Град Београд – Комунална полиција’, а у доњем
идентификациони број, је у облику штита димензија 60 X75
mm, састоји се од подлоге беле боје, оивичена тамно плавим концем, на којој је у средини машински извезен грб
града, натпис ’Град Београд – Комунална полиција’, налази
се изнад грба града на 7 mm испод горње ивице штита, у
два реда машински извезен концем тамно плаве боје, висина слова за натпис ’град Београд’ износи 6мм а за натпис
’Комунална полиција’ 4 mm, испод грба налази се идентификациони број, који се састоји од три цифре, машински
извезен концем тамно плаве боје, висине 6 mm.
Ознака из става 1. овог члана носи се с предње леве стране
у висини груди, пришивена или причвршћена чичак траком.”
Члан 12.
Члан 22. мења се и гласи:
„Ознака презимена и положаја састоји се од подлоге у
облику правоугаоника димензије 110X20 mm, тамноплаве
боје на којој је презиме машински извезено концем беле
боје, висине 10 mm.
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Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или
причвршћена чичак траком на предњој десној страни у висини груди, симетрично постављена у односу на подлогу за грб.”
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 352-722/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 7, 29, 36, 88. и 131. Закона
о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, број 72/09), чл. 1. ст. 1, чл. 3. ст. 1, чл. 4, чл. 26.
ст 1. тач. 2. у вези са ст. 2. тач. 2. и чл. 27. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05)
и чл. 25. ст. 1. тач. 20. и чл. 31. тач. 7. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ”, ЗЕМУН
Члан 1.
Укида се Основна школа „Десанка Максимовић”
(у даљем тексту: школа), са седиштем у Земуну, улица
Војвођанска 1.
Члан 2.
Ученици уписани у школу имају право да заврше започето основно образовање у Основној школи „Михајло Пупин”.
Члан 3.
Основна школа „Михајло Пупин” преузима матичне
књиге и другу евиденцију школе и издаје јавне исправе на
основу евиденције коју води.
Члан 4.
Покретну имовину школе преузима Основна школа „Михајло Пупин”, док непокретна имовина школе
(земљиште са три објекта) прелази у право јавне својине у
корист града Београда.
Члан 5.
Основна школа „Михајло Пупин” сачиниће завршни рачун ОШ „Десанка Максимовић” са стањем на дан 31. августа 2010. године.
Члан 6.
Запослени у школи преузимају се у Основну школу
„Михајло Пупин” почев од 1. септембра 2010. године.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-642/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 9. Одлуке о подизању
и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда”, број
3/00) и члана 31. тачка 2. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОД Л У КУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ГАЈДАРУ АЛИЈЕВУ И
МИЛОРАДУ ПАВИЋУ
Члан 1.
Гајдару Алијеву, националном лидеру азербејџанског народа, и Милораду Павићу, истакнутом српском књижевнику, двојици еминентних историјских личности, подижу се
споменици у Београду, у простору Ташмајданског парка.
Члан 2.
Споменици Гајдару Алијеву и Милораду Павићу се подижу на рачун Владе Републике Азербејџан у склопу донације коју обезбеђује Влада Републике Азербејџан за уређење
Ташмајданског парка.
Члан 3.
О правовременом спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за културу, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, Секретаријат за урбанизам и грађевинске
послове и Завод за заштиту споменика културе града Београда.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 6-719/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),
члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
лист града Београда”, број 23/10) и у складу са Законом о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09
и 81/09), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2010. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и давања у закуп грађевинског
земљишта за 2010. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је Скупштина града Београда, на седници
одржаној 29. децембра 2009. године, а објављен је у „Службеном листу града Београда”, број 61/09 од 29. децембра
2009. године. Програм обухвата уређивање грађевинског
земљишта на територији града, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката од значаја за град, као и друга
улагања.
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Одлуком о буџету града Београда за 2010. годину планирана су финансијска средства за реализацију Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за
2010. годину у износу од 19.797.000.000 динара која се обезбеђују из:
– буџетских прихода у износу од 10.337.000.000 динара,
од чега 10.137.000.000 динара које реализује Дирекција по
закљученим уговорима са корисницима – закупцима грађевинског земљишта и закупцима пословног простора и то
из: накнаде за уређивање грађевинског земљишта и других
накнада предвиђених Законом о планирању и изградњи,
закупнине грађевинског земљишта, закупнине пословног
простора и сопствених прихода и 200.000.000 динара од посебних наменских буџетских средстава за финансирање изградње саобраћајнице Северна тангента;
– кредитних средстава у износу од 9.460.000.000 динара
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од посебног интереса за град, и то: из кредита ЕБРД-а наменски
за изградњу моста преко Саве и из кредита ЕИБ-а наменски
за изградњу приступних саобраћајница – оба кредита се односе на део пројекта УМП.
Одлуком о ребалансу буџета града Београда за 2010.
годину планирана су финансијска средства за реализацију Измена и допуна Програма уређивања и давања у
закуп грађевинског земљишта за 2010. годину у износу
од 23.366.631.354 динара. У односу на основни програм,
предложеним изменама и допунама програма за 2010. годину укупна средства повећана су за 3.569.631.354 динара,
а повећање прихода планирано је због повећања износа
закупнине грађевинског земљишта и пословног простора,
повећања наменских кредитних средстава за УМП и суфицита из 2009. године.
Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода у износу од 11.085.153.000 динара које реализује Дирекција по закљученим уговорима са
корисницима – закупцима грађевинског земљишта и закупцима пословног простора, и то из: накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закупнине грађевинског
земљишта, закупнине пословног простора и сопствених
прихода;
– буџетских средстава за финансирање изградње Северна тангента у износу од 200.000.000 динара;
– кредитних средстава у износу од 12.060.000.000 динара
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од посебног интереса за Град и то из кредита ЕБРД-а наменски за
изградњу моста преко Саве и из кредита ЕИБ-а наменски за
изградњу приступних саобраћајница – оба кредита се односе на део пројекта УМП;
– суфицита у износу од 21.478.354 динара.
На основу остварених пословних резултата у протеклим
месецима 2010. године и уговорених обавеза, Дирекција је
проценила кретање прихода по свим изворима до краја пословне године и приоритетне расходе и инвестициона улагања и у складу са тим сачинила Измене и допуне програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за
2010. годину (у даљем тексту: измена програма).
Измене програма, у односу на основни програм, односе
се на следеће:
У оквиру позиције I. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА – уместо укупно 7.518.000.000 динара, планира се 4.927.631.354 динара.
У оквиру позиције I.1. Прибављање урбанистичких планова – није промењена укупна сума, али је извршена прерасподела средстава по појединим тачкама, тако да су срeдства за ову намену распоређена на следећи начин:
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I.1.
A.
1.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Прибављање урбанистичких планова
Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду
План детаљне регулације дела централне зоне, просторна целина општине Врачар, за подручје између улица:
Цара Николаја II, Милешевске, М. Видаковића, Виловског, Цељске, Сазонове, С. Ранковића, Шуматовачке и
М. Горког
2. План детаљне регулације за подручје дела центра градске потцелине –Трошарина
3. План детаљне регулације насеља „Бањица” – I фаза
4. План детаљне регулације насеља „Бањица” – II фаза
5. План детаљне регулације блока између улица: Булевар ЈНА, Лужичке, Бањички венац, Љутице Богдана, Др
Милутина Ивковића и раскрснице Аутокоманда – комплекс стадиона "Црвена звезда" на општини Савски
венац
6. План детаљне регулације стамбеног насеља Алтина II у Земуну
7. План детаљне регулације дела централне зоне Блока 5 на Новом Београду између улица: Париске комуне,
Отона Жупанчића и Гоце Делчева
8. План детаљне регулације Булевара краља Александра за подручје блокова Д7-12
9. План детаљне регулације дела централне зоне – просторна целина између улица: Др Милутина Ивковића,
Булевара ЈА, Звечанске, Булевара мира и улице између Булевара мира и Булевара ЈА
10. План детаљне регулације простора између улица: Цара Душана, саобраћајнице Т6, лесног одсека Дунава,
земунског гробља и границе плана Старог језгра Земуна – Прегревица
11. План генералне регулације СРЦ "Кошутњак"
12. План детаљне регулације насеља Сремчица
13. План детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између Ул. Жабљачке и Бајдине (блокови
Е1-Е9)
14. План генералне регулације насеља Јелезовац – Сунчани брег
15. План детаљне регулације за изградњу примарних објеката водоводног система за насеља Пиносаву и Бели
Поток
16. План детаљне регулације саобраћајнице Јужни булевар од УМП-а до ул. Војислава Илића
17. План детаљне регулације саобраћајнице Булевар краља Александра од Теразија до Устаничке улице
18. План детаљне регулације насеља Мали Мокри Луг
19. План детаљне регулације за привредну зону аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину
20. План генералне регулације подручја између улица: Џ. Вашингтона, Булевара деспота Стефана, В. Добрњца,
Венизелосове и Кнез Милетине
21. План детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара, на општини Звездара
21.1. II фаза
22. План детаљне регулације Сланачког пута са припадајућом инфраструктуром од Роспи-ћуприје до гробља
„Лешће”
23. План детаљне регулације за подручје између улица: Француске, Цара Душана, Т. Кошћушка и постојеће пруге
на Дорћолу
23.1. I фаза
23.2. II фаза
24. План детаљне регулације подручја између улица: Господара Вучића, Војислава Илића, Краља Остоје,
Бачванске, Рада Неимара, Махмута Ибрахимпашића, Струмичке, границе градске шуме „Шумице” и УМП-а
– општина Вождовац
25. План детаљне регулације подручја између улица: Г. Вучића, В. Илића, Топаловићеве, Крижанићеве, Мис
Ирбијеве, П. Јовановића и М. Кушића
26. План детаљне регулације Ибарске магистрале од ул. Пилота М. Петровића до аутопутске обилазнице
27. План детаљне регулације за простор Трга Републике, општина Стари град
28. План детаљне регулације инфилтрационог изворишта на левој обали реке Саве – локација Зидине
29. План детаљне регулације за Борску улицу од улице Пере Велимировића до Црнотравске улице
30. План детаљне регулације насеља „Плави хоризонти”
31. План детаљне регулације Бањичког кишног колектора
32. План детаљне регулације блокова 15 и 16 између улица: Београдске, Његошеве, А. Ненадовића, Мекензијеве
и Трга Славија
33. План детаљне регулације стамбеног насеља "Вишњичко поље", општине Палилула и Звездара
34. План детаљне регулације за комерцијалну зону западно од Ибарске магистрале (од петље на Лабудовом брду
до петље са кружним путем)
35. План детаљне регулације блокова 25 и 26 у Новом Београду
36. План детаљне регулације насеља "Бусије" у Земуну
37. План детаљне регулације насеља "Грмовац" у Земуну
38. План детаљне регулације насеља Крњача
39. План детаљне регулације насеља Савска и Језерска тераса
40. План детаљне регулације СМТ-а од аутопута до Панчевачког пута – I фаза
41. План детаљне регулације Аде Циганлије
42. План детаљне регулације за колектор "Железник-Сава" са мелиорационим каналима

Број 32 – 23
Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
460.000.000
460.000.000
247.574.612
191.516.983
291.602

291.602

520.336
734.743
463.124

260.108
734.743
231.562

814.215

0

5.835.687

5.835.687

579.678

289.839

472.590

236.295

737.744

0

1.712.432

856.215

1.044.829
8.324.492

522.414
8.324.492

402.754

201.377

1.529.532

1.529.532

327.329

327.329

334.352
608.506
5.070.234
3.211.167

167.176
0
2.535.117
3.211.167

92.986

92.986

2.083.181
2.083.181

2.083.181
2.083.181

282.950

141.475

3.531.287

2.506.541

457.048
3.074.239

457.048
2.049.493

973.481

973.481

678.409

678.409

512.820
1.137.964
3.387.534
210.544
730.184
401.838

769.230
0
1.129.178
210.544
1.512.052
200.919

294.681

196.454

3.079.620

2.053.080

1.141.578

1.141.578

1.186.403
4.661.793
8.664.650
7.512.403
4.794.864
3.551.191
6.376.215
470.112

0
4.661.793
8.664.650
3.756.201
5.078.064
3.551.191
3.188.107
313.408
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ц.
Д.
1.
2.
3.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

План детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Пангевачког пута – I
фаза (од саобраћајнице Т6 до Зрењанинског пута)
План детаљне регулације за саобраћајницу Северна тангента од саобраћајнице Т6 до Пангевачког пута – II
фаза (од Зрењанинског пута до Панчевачког пута)
План детаљне регулације Булевар краља Александра за подручје од улице Господара Вучића до улице Мите
Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1-Д3, Д21, Д22 И Д27-Д35
План детаљне регулације Булевара Çкраља Александра за подручје од Çулице Станислава Сремчевића до
Çулице Господара Вучића, блокови Ц21, ÇЦ27-Ц29
План детаљне регулације дела насеља Батајница – насеље Шангај у Земуну
План детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона А)
План детаљне регулације подручја Јајинци
План детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса
План детаљне регулације ширег подручја уз улицу Војводе Степе
План детаљне регулације гробља Јелезовац са прилазним саобраћајницама
План детаљне регулације насеља Камендин (измена и допуна важећег плана)
План детаљне регулације насеља Батајница, општина Земун (измена и допуна важећег плана)
План детаљне регулације новог гробља Лешће 2, са прилазним саобраћајницама
План детаљне регулације дела градске подцелине Церак – југозападно од Ибарске магистрале
План детаљне регулације за изградњу дела улице Станислава Сремчевића Црног, у Лазаревцу
План детаљне регулације за проширење гробља у насељеном месту Рудовци, у Лазаревцу
План детаљне регулације центра Лазаревца
План детаљне регулације за изградњу улице Милоја Богдановића између ул. Пере Ерјавеца и Краља Петра I,
у Лазаревцу
План детаљне регулације општинског пута Сремска газела – Прогар, Бечмен, Добановци
План генералне регулације насеља Калуђерица – општина Гроцка
План генералне регулације насеља Винча – општина Гроцка
План генералне регулације насеља Ритопек – општина Гроцка
План генералне регулације насеља Болеч – општина Гроцка
План генералне регулације насеља Лештане – општина Гроцка
Планови за чије одлуке о изради је покренута иницијатива
Планови генералне регулације за грађевинско подручје града Београда у оквиру границе ГПБ
План генералне регулације за подручје насеља Рипња
План генералне регулације за насеље Угриновци
План детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, Звечанске, дела будуће саобраћајнице I реда,
дела Гучевске и аутопута на општини Савски венац
План детаљне регулације блока 18а у Новом Београду
План детаљне регулације улице Тошин бунар од аутопута до Ивићеве у Земуну
План детаљне регулације Зрењанинског пута од Панчевачког моста до саобраћајнице Северна тангента
План детаљне регулације улице Новог авалског пута од Кумодрашке улице до Кружног пута
План детаљне регулације за улице Сурчинску и Војвођанску,од раскрснице са саобраћајницом Т6 до
аутопутске обилазнице, општина Сурчин
План детаљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК "Младост" на општини
Обреновац до насеља Бољеваци на општини Сурчин, са мостом преко Саве
План детаљне регулације за део насеља Добановци, општина Сурчин
План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села до постојећег колектора у Реснику и
регулација Раковичког потока са анализом сливног подручја
План детаљне регулације за Нови кумодрашки колектор од ретензије Кумодраж 1 (Улице Б.Јерковић) до
уливне грађевине у Нови мокролушки колектор
План детаљне регулације за главни одводни канал (колектор) од насеља Барајево – центар до ППОВ
"Међуречје" у Барајеву
План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у Сопоту
План детаљне регулације постројења за пречишћавање отпадних вода и приводне инфраструктуре у
Младеновцу
План детаљне регулације Болечког колектора од прикључка за Врчин до ППОВ Винча
План детаљне регулације дела насеља Кнежевац – Кијево – измена и допуна
План детаљне регулације дела стамбеног насеља старо насеље у Железнику – измена и допуна
План детаљне регулације дела подручја Аде Хује (зона Б и В)
План генералне регулације просторне културно-историјске целине Топчидер
Нови планови који ће се радити по одлукама које ће бити донете у 2010. Години
Припремни радови за израду урбанистичких планова
Еколошка карта Београда (Програм коришћења и одржавања) – СЕЕКА Б
Израда техничке документације за потребе израде урбанистичких планова
Катастар клизишта Београда
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Основни план
за 2010.

Измене и допуне
плана за 2010.

794.720

856.316

4.052.957

6.234.251

3.600.000

500.000

1.400.000

250.000

10.584.423
8.000.000
16.500.000
4.050.000
14.920.000
5.395.282
6.878.760
49.250.000
5.040.000
1.600.000
106.436
300.000
800.000

10.584.423
4.327.959
28.366.449
3.785.003
7.274.964
5.365.679
4.698.909
25.247.023
4.403.532
0
106.436
300.000
800.000

150.000

150.000

800.000
5.200.000
4.910.000
5.650.000
3.820.000
5.000.000
115.085.000
52.125.000
6.000.000
3.000.000

400.033
4.278.829
3.530.000
4.650.000
3.350.000
3.600.000
122.552.839
80.547.886
5.700.000
1.500.000

1.500.000

1.400.000

2.350.000
1.500.000
2.400.000
2.850.000

2.650.000
800.000
1.280.000
2.510.000

2.500.000

2.528.585

2.650.000

664.320

1.500.000

2.500.000

2.610.000

1.370.000

1.150.000

641.000

1.350.000

1.350.000

1.200.000

1.280.000

800.000

880.000

2.600.000
600.000
600.000
16.800.000
9.000.000
37.179.860
60.160.528
6.500.000
9.604.328
3.056.200

1.680.000
600.000
596.966
2.774.082
9.300.000
14.799.850
131.130.328
6.500.000
21.104.328
3.056.200
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4.
5.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Развој географског информационог система за потребе реализације планова и уступања земљишта
Студије, анализе и урбанистички конкурси за потребе израде урбанистичких планова

Број 32 – 25
Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
40.000.000
91.040.658
1.000.000
9.429.142

У оквиру позиције I.2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром – уместо укупно 2.335.236.620 динара, планира се 1.743.314.388 динара.
Додају се четири нове тачке, и то:
I.2.Б.34. Санација клизишта у насељу Миросаљци, општина Лазаревац
34.5. Елаборат за решавање имовине
34.6. Решавање имовинско-правних односа
34.7. Техничка документација
34.8. Техничка контрола
34.9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
34.10. Извођење радова
I.2.Ц.66. Реконструкција улица Боре Марковића и Пере Тодоровића
66.5. Елаборат за решавање имовине
66.6. Решавање имовинско-правних односа
66.7. Техничка документација
66.8. Техничка контрола
66.9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
I.2.Ц.67. Саобраћајнице на подручју ПДР-а комерцијалне зоне западно од Ибарске магистрале
67.5. Елаборат за решавање имовине
67.6. Решавање имовинско-правних односа
67.7. Техничка документација
67.8. Техничка контрола
67.9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
I.2.Ц.68. Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Ул. Војводе Степе
68.4. Локацијска дозвола, пројекат парцелације, урбанистички пројекат
68.5. Елаборат за решавање имовине
68.7. Техничка документација
68.9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.2.
А.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10.
10.1.
10.2.
11.
12.
12.1.
12.2.
13.
14.
15.
16.
17.

Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
Наставак изградње започетих објеката
Саобраћајница Савска (од Железничке станице до моста "Газела")
Денивелисана саобраћајна веза гробља Орловача и ауто-базе Врбин поток са Ибарском магистралом
Савска магистрала од Радничке улице до петље на укрштању са Трговачком улицом
Улица Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге
Војвођанска улица (од Гандијеве ул. до краја насеља Др Ивана Рибара), л=1 900m
Саобраћајница Т6 (од Војвођанске до Цара Душана), л=4 400m
Улица Тошин бунар (од улице Н. Добровића до В. Назора), л=250m и раскрсница Гандијеве улице и улице
Тошин бунар
Денивелисане раскрснице улица: Пролетерске солидарности, Шпанских бораца и аутопута (прилагођавање
објекта кретању лица са посебним потребама)
Саобраћајнице на локацији Дедиње
Заједничке групе послова за Дедиње (9.5;9.6. и 9.9.)
Целина "Лисичији поток"
Целина "Топчидерско брдо"
Целина "Сењак"
Целина "Бањички венац"
Саобраћајнице на локацији привредна зона Горњи Земун
Зоне 1 и 2
Зоне 3 и 4
Саобраћајнице на локацији Бежанијска коса – III МЗ
Саобраћајнице за блок 67 – Нови Београд
Саобраћајнице у блоку
Саобраћајнице 2а-2а (од Шпанских бораца до Јурија Гагарина)
Саобраћајнице на локацији Блок 58 – Нови Београд (део уз улицу Јурија Гагарина)
Блок 40 – Нови Београд
Саобраћајнице на локацији Блок 41а – Нови Београд
Саобраћајнице на локацији Блок 37 – Нови Београд (паркинзи уз Трећи булевар)
Саобраћајнице на локацији Блок 69 – Нови Београд

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
2.335.236.620
1.743.314.388
840.527.505
882.603.800
42.650.000
48.000.000
2.000.000
2.000.000
1.070.000
1.000
117.450.000
83.432.101
71.020.500
200.000.000
11.199.400
3.000.000
51.777.700

51.000.000

1.000.000

0

231.151.479
33.883.691
89.628.007
13.800.000
88.667.581
5.172.200
72.005.680
62.780.000
9.225.680
15.420.000
370.000
170.000
200.000
81.748.660
400.000
14.350.000
90.000
1.000.000

229.500.000
32.500.000
51.000.000
60.000.000
81.000.000
5.000.000
88.000.000
81.000.000
7.000.000
23.000.000
148.550
700
147.850
68.000.000
400.000
10.000.000
350
270.855

Број 32 – 26
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Саобраћајнице за Блок 61, ПФЦ 5 – Нови Београд
Саобраћајнице за Блок 63, ПФЦ 29 – Нови Београд
Саобраћајница за Блок 61 (ПФЦ 10) – Нови Београд
Саобраћајнице на локацијама 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.5.5.8 и 2.5.6.8 Камендин
Саобраћајнице на локацији "Денкова башта"
Гружанска улица
Паркинг површине уз СРЦ "Гале Мушкатировић"
Саобраћајнице за објекте Ц3 и Ц4 у Радничкој улици на Чукаричкој падини
Саобраћајнице за насељски центар у насељу Бежанијска коса II МЗ
Реконструкција саобраћајнице у насељу Руцка
Део Улице Николе Пашића у Младеновцу
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Сопот (Цара Душана,
Шумадијска, Авалска и Живка Јовичића)
Почетак изградње нових објеката
Саобраћајница I-I (од Трговачке ул. до Ибарске магистрале), л=17 000m
Трговачка улица (од Солунских бораца до Ул. Пилота М. Петровића), л=1 700m
Миријевски булевар, л=1 100m
Нова дунавска – Панчевачки мост – Роспи Ћуприја, л=2 500m
Земунски кеј (Кеј ослобођења) у делу од улице Ђуре Ђаковића узводно до широке стазе
Саобраћајнице за приступ компексу железничке станице "Београд центар" – Прокоп
Саобраћајнице на локацији Блок 65 – Нови Београд
Саобраћајнице у блоку
Саобраћајница Милутина Миланковића
Саобраћајнице за Блок 51 – Нови Београд
Западно од Улице др Ивана Рибара
За непрофитно становање
Саобраћајнице за спортски центар
Паркинзи уз Ул. др Ивана Рибара
Саобраћајнице у Блоку 3 – Нови Београд
Паркинзи уз Улицу Радоја Дакића – Блок 7 – Нови Београд
Саобраћајнице за ЦМЗ, Блок 13, Бежанијска коса III МЗ
Саобраћајнице у блоку између улица: Г. Вучића, Устаничке и Г. Миленка
Саобраћајнице на територији ДУП-а потеза дуж Војводе Степе
Саобраћајнице
Гаража уз Улицу војводе Степе
Улице: Мате Јерковића, Палисадска, Комовска и Беле воде у Жаркову
Саобраћајнице на локацији "Михајловац"
Саобраћајнице за локацију марина "Дорћол"
Саобраћајнице за Блок 8 уз Дунавску и Француску улицу
Прилазне саобраћајнице за комплекс Амбасаде САД у улици Кнеза Александра Карађорђевића
Саобраћајнице (канализација) у делу Старог насеља у Железнику
Саобраћајнице (канализација) у делу насеља Читачки поток у Железнику
Изградња нових саобраћајних веза за потребе реконструкције и санације постојећих и изградње нових
објеката
Бојанска улица
Прилаз из Иванковачке улице
Саобраћајнице на локацији Миријево
Локација уз Улицу Драгослава Срејовића
Саобраћајнице у оквиру макрограђевинских блокова
Улица Јованке Радаковић
Миријевски булевар од улице Драге Љочић до Вишњичке (фекална канализација)
Саобраћајнице за "Орловско насеље" у Миријеву
Део насеља Карабурма
Подручје ПГР зоне I и III
Подручје ПДР зона II
Саобраћајнице у насељу Алтина у Земуну
Саобраћајнице на подручју Регулационог плана блока између улица: П. Срећковића, Супилове, В.
Дугошевића и продужетка Ул. Д. Лапчевића
Саобраћајнице на подручју ПДР комплекса између улица: В. Илића, С.Сремчевића, Раваничке, Дојранске,
Т. Томшића, Т. Стаменковића, С. Николајевића, Д. Дугалића и Брегалничке
Саобраћајнице (водовод и канализација) за подручје ДУП-а XI МЗ у Земуну

22. септембар 2010.
Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
238.500
6.667.652
500.000
500.000
23.144.256
11.181.192
21.375.000
100.000
30.000
30.000
17.778.940
11.000.000
2.000
2.000
107.200
95.100
275.000
275.000
35.300.000
20.000.000
16.741.932
18.000.000
10.331.258

8.000.000

925.407.650
11.770.176
2.150.000
132.607.530
12.550.000
31.000.000
5.650.000
1.301.000
1.300.000
1.000
66.401.000
56.598.947
50.100.000
4.098.947
2.400.000
35.300.000
20.939.400
5.250.000
41.322.059
25.934.812
22.439.800
3.495.012
12.000.000
5.336.900
1.872.452
10.911.608
6.270.000
7.510.496
7.411.220

390.690.081
25.770.000
6.000.000
53.000.000
500.000
5.500.000
1.250.000
601.000
600.000
1.000
10.000.000
4.400.000
100.000
4.000.000
300.000
50.000
550.000
10.000
15.000.000
8.000.000
8.000.000
0
2.000.000
550.000
1.500.000
2.200.000
11.457.400
2.200.000
2.350.000

1.600.000

0

5.670.000
21.251.520
129.719.658
1.067.000
63.359.530
50.257.444
3.165.120
11.870.564
6.673.100
4.120.000
2.553.100
94.686.600

500.000
80.000.000
64.829.081
1.000.000
47.529.081
300.000
5.500.000
10.500.000
6.500.000
4.000.000
2.500.000
25.000.000

9.150.000

100.000

8.477.000

1.000.000

6.872.600

6.872.600

22. септембар 2010.

31.
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32.1.
32.2.
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32.4.
32.5.
32.6.
32.7.
32.8.
33.
33.1.
33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
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3.
4.
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Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Лазаревац
Владике Николаја Велимировића
Улица Видовданска, л=200м
Улица М. Којића од Светосавске до краља Петра, л=180м
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Младеновац
Улица браће Баџак (Моме Стевановића)
Улица краљице Марије
Подручје ПДР Баташево
Подручје ПДР сестара Марјановић
Подручје ПДР Тозино воће
Подручје ПДР Графика и Михаила Миловановића
Подручје ПДР Рајковац
Подручје ПДР Међулужје
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Обреновац
Саобраћајнице: С5, С24, К27, К28, С35 и С39
Наставак Хајдук Вељкове од улица Вука Караџића до Тамнавске
Наставак Улице Здравковићеве од М.Обреновића до Тамнавске
Улица Колубарска у Белом Пољу
Новопројектоване улице у насељу Беглук Дудови
Улица Немањина од новог суда до Београдског батаљона
Санација клизишта у делу насеља Миросаљци, општина Лазаревац
Припрема за почетак изградње
СТ (северна тангента) од Т6 до СМТ-а са мостом преко Дунава, л=20 000m
СМТ (спољна магистрална тангента) од Нове дунавске до аутопута са мостом преко Дунава, л=8 500m
Веза Борска – петља Ласта, л=4 200m
Улица Пере Велимировића, л=800m
Саобраћајница Патријарха Димитрија
Радничка улица
Ибарска магистрала од улице Пилота М. Петровића до аутопутске обилазнице
Денивелисана раскрсница Панчевачки мост са прилазним саобраћајницама
Пожешка улица
Саобраћајнице: Првомајска, Угриновачка и Банатска
Ново механизовано пристаниште
Улица Владимира Поповића од хотела "Хајат" до Булевара Николе Тесле и реконструкција трамвајске пруге у
дужини од 600m
13. Улица Максима Горког од Каленић пијаце до Устаничке улице, л=2 000m
14. Трнска улица (од ул. Крунске до Булевара краља Александра), л=950m
15. Веза Бирчанинова – Зорина улица, л=300 m
16. Булевар краља Александра (од Устаничке улице до Малог Мокрог Луга), л=2 000m
17. Саобраћајнице на локацији Падина
18. Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду, Земуну и Сурчину
19. Саобраћајнице на подручју плана између улица: Француске, Цара Душана, Т. Кошћушка и постојеће Çпруге
на Дорћолу
20. Саобраћајнице у оквиру ПДР просторне целине Косанчићев венац
20.1. Санациона пешачка стаза ПП3
20.2. Остале саобраћајнице у оквиру ПДР-а
21. Реконструкција улица око пијаце Смедеревски ђерам
22. Подручје ПДР Блока између: Д. Туцовића, Ж. Жујовића, Љубљанске и Чегарске
23. Саобраћајнице Стојана Протића, Филипа Кљајића, Подгоричка – подручје ДУП-а Врачарски плато
24. Саобраћајнице на локацији X МЗ "Јанко Лисјак" – II етапа
25. Подручје ПДР између улица: Ј. Кубуровића, Новоградске, Угриновачке и Ивићеве – Земун
26. Млатишумина улица
27. Саобраћајнице за Блок: 14. децембар, М. Горког, В. Драгомира
28. Саобраћајница Граховска
29. Блок уз Булевар краља Александра – прилаз из Старца Вујадина
30. Подручје ПДР "Пашина чесма"
31. Подручје VIII МЗ Франц Розман Стане – Врачар
32. Саобраћајнице у оквиру ПДР дела централне зоне-просторна целина подручја Аутокоманде
33. Паркинг у улици Браће Срнић, насеље Медаковић III
34. Улица Огранак крагујевачких ђака, л=70m на Бањици
35. Улица Ристе Стефановића, део и С2 у Јајинцима, л=280m

Број 32 – 27
Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
41.850.000
5.400.000
40.500.000
5.000.000
900.000
200.000
450.000
200.000
85.944.772
32.600.000
50.050.000
5.000.000
27.050.000
25.000.000
1.605.000
500.000
940.000
500.000
1.767.194
900.000
2.082.578
250.000
1.750.000
150.000
700.000
300.000
13.424.800
3.000.000
8.574.800
2.500.000
1.000.000
100.000
1.000.000
100.000
850.000
100.000
1.000.000
100.000
1.000.000
100.000
0
12.000.000
563.501.465
469.820.507
400.000.000
377.740.507
500.000
500.000
1.966.810
2.500.000
5.846.844
9.000.000
9.900.000
10.100.000
6.803.586
6.650.000
1.350.000
100.000
1.650.000
950.000
1.850.000
0
1.250.000
800.000
2.000.000
1.500.000
6.016.560

850.000

1.066.400
6.600.000
600.000
100.000
11.218.765
14.000.000

600.000
3.000.000
0
200.000
5.300.000
2.500.000

6.650.000

500.000

10.960.680
9.915.500
1.045.180
2.970.000
1.850.000
5.000.000
1.000.000
1.050.000
970.000
100.000
500.000
650.000
1.250.000
450.000
3.910.483
350.000
550.000
2.500.000

1.270.000
270.000
1.000.000
1.300.000
200.000
5.000.000
100.000
200.000
500.000
100.000
500.000
300.000
1.000.000
100.000
3.500.000
0
100.000
500.000
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36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Саобраћајнице на подручју ПДР-а блокова 25 и 26 у Новом Београду
Саобраћајнице за локације у Блоку 5 – Нови Београд
Саобраћајнице за ЦМЗ, Блок 33 – Нови Београд
Саобраћајнице за Блок 11а – Нови Београд
Саобраћајнице око Блока 16 – Нови Београд
Саобраћајнице у Блоку 60 уз Земунску улицу на Новом Београду ("Минел")
Саобраћајница до "Новог Бежанијског гробља"
Саобраћајнице на локацији Северни део индустријске зоне аутопут I – Земун ("Грмеч")
Саобраћајнице према урбанистичком пројекту за препарцелацију к.п. 1029/1, 1030/1 и 1670/25 и дела к.п.
1663/4 КО Крњача – уз Панчевачки пут
45. Прилазне саобраћајнице за пословни комплекс на Панчевачком путу 81
46. Саобраћајнице на локацији "Трговачка"
46.1. Саобраћајнице на подручју Плана детаљне регулације дела МЗ "Жарково" (блок Аце Јоксимовића –
Трговачка)
46.2. Саобраћајнице уз Трговачку – зона индивидуалне градње
47. Улице Карпошева и Лазара Кујунџића – Чукаричка падина
48. Улица Петра Лековића на локацији "Сунчана падина"
49. Санџачка улица, л=220m
50. Саобраћајнице на подручју ПДР I МЗ у Жаркову – Јулино брдо
51. Саобраћајнице уз Ибарску магистралу – мултицентар, целина Петлово брдо
52. Мраковичка (П.Јовановића) и део x-x улице на Петловом брду
53. Улица Авалска у Железнику
54. Улица Свете Милутиновића, део Стевана Филиповића у Железнику и Лоле Рибара
55. Саобраћајница ј-ј у насељу Кнежевац – Кијево
56. Улица Славка Родића, насеље Кнежевац – Кијево
57. Јужна саобраћајница (М.Јанковића Доце) са везом на Улицу 45.нова у Реснику, насеље Авала град
58. Саобраћајнице за стамбено насеље "Расадник" у оквиру ПДР, I МЗ у насељу Јајинци
59. Липовачки пут (IV и V део)
60. Саобраћајница 36. нова у насељу Ресник
61. Насеље "Горица" у Сремчици
62. Саобраћајнице за Блок: Р. Рајковић, Рузвелтова, Цвијићева, Албанских споменица
63. Саобраћајнице у оквиру ПДР за комплекс фабрике "Букуља"
64. Јавне гараже
65. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији општине Барајево
65.1. Подручје ПДР центра Барајева
66. Реконструкција улица Боре Марковића и Пере Тодоровића
67. Саобраћајнице на подручју ПДР-а комерцијалне зоне западно од Ибарске магистрале
68. Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и блокова уз Ул. Војводе Степе
Д. Изградња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима
1. Према приоритетима општина и ЈКП
2. Према закљученим уговорима за регулисање закупа и накнаде за уређивање грађевинског земљишта

22. септембар 2010.
Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
500.000
100.000
400.000
0
900.000
200.000
300.000
200.000
1.028.320
40.000
1.000.000
10.000
550.000
300.000
5.856.700
6.000.000
850.000

50.000

1.040.000
6.141.980

50.000
570.000

2.100.900

150.000

4.041.080
2.000.000
600.000
8.631.559
550.000
550.000
1.650.000
3.250.000
1.050.000
173.278
600.000
900.000
424.500
2.225.000
800.000
1.750.000
600.000
350.000
3.400.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
5.800.000
2.500.000
3.300.000

420.000
12.000.000
350.000
2.500.000
200.000
200.000
165.000
1.150.000
500.000
75.000
200.000
300.000
300.000
4.000.000
100.000
200.000
500.000
100.000
200.000
500.000
500.000
150.000
150.000
1.000.000
200.000
100.000
100.000

У оквиру позиције I.3. Објекти и мрежа водосабдевања – уместо укупно 398.000.000 динара, планира се 215.000.000 динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.3.
А.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Објекти и мрежа водоснабдевања
Наставак изградње започетих објеката
Регионални водовод "Макиш – Младеновац"
"Зучка капија – ЦС "Врчин" (IVетапа), ф1200мм, л=8 900m
ЦС "Врчин"- тунел "Врчин" (V етапа), ф2500мм, л= 2 600m
Тунел "Врчин" – тунел “Мали Поповић” (VI етапа), ф1100мм, л=9 200m
Тунел "Мали Поповић" – резервоар "Младеновац" (VII етапа)
Систем "Макиш – Јулино брдо – Баново брдо"
Ревитализација постојећих рени-бунара утискивањем дренова
Резервоар "Топчидерска звезда"
Реконструкција цевовода на мосту "Газела"
ППВ "Беле воде" – реконструкција
Цевовод "Зучка капија-Калуђерица", ф800mm, л=3 750m; ф600mm, л=3 800m са резервоаром "Калуђерица"
Цевовод ф1000мм од ЦС "Железник" до резервоара "Железник"
Цевовод ф400мм од ЦС "Топчидер" до резервоара "Топчидерска звезда”, л=1070m
Реконструкција водоводне мреже у Улици војводе Бране

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
398.000.000
215.000.000
223.206.961
124.289.910
27.200.000
39.450.000
13.200.000
30.050.000
7.000.000
3.000.000
5.000.000
5.000.000
2.000.000
1.400.000
1.670.900
700.000
79.005.081
10.000.000
5.400.000
18.000.000
650.000
350.000
81.105.240
40.000.000
2.470.000
241.160
23.300.340
12.000.000
80.000
55.000
85.400
35.750

22. септембар 2010.
11.
Б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
Ц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Реконструкција водоводне мреже у улицама обухваћеним РП Булевара краља Александра за блокове од
улица Старца Вујадина до Станислава Сремчевића
Почетак изградње нових објеката
Цевовод ф800mm од "Газеле" до резервоара "Топчидерска звезда", л=1 250m
ЦС"Студенстки град"-реконструкција
Реконструкција водоводне мреже на подручју ПДР за блок између улица: Зрмањске, В. Стајића, Мајданске
Чукарице, Високе и Кировљеве
Водовод у оквиру ДУП-а реконструкције блокова између улица: Француске, Браће Југовића, Доситејеве,
Васине, Узун Миркове, 7. јула, Господар Јевремове, Симине и Капетан Мишине
Реконструкција водовода у Баба Вишњиној улици
Водовод у Улици Славка Миљковића у Реснику
Објекти и мрежа водоснабдевања на територији општине Барајево
Резервоар "Врелине"
Објекти и мрежа водоснабдевања на територији општине Лазаревац
Водоснабдевање МЗ Брајковац I фаза, хидромашинска опрема и уређење терена
Извориште "Непричава", изградња бунара Бл-а 8
Објекти и мрежа водоснабдевања на територији општине Младеновац
Изградња система за аутоматско утискивање и надзор на бунарима I фаза
Бунар на изворишту Брестовица и Коваловац
Објекти и мрежа водоснабдевања на територији општине Обреновац
Резервоар "Дражевац 2"
Припрема за почетак изградње
Студија Београдског изворишта подземних вода
Развој Београдског водоводног система
Резервоар "Мокролушко брдо"
ЦС Железник
Реконструкција водовода у Улици Радоја Домановића
Реконструкција водовода у Сазоновој улици
Поузданост напајања бунара на ЛОС и ДОС
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2.240.000

3.458.000

154.792.331
80.370.340
180.791

85.960.090
45.674.640
50.000

4.684.200

4.684.200

5.367.000

3.000.000

4.060.000
5.960.000
40.470.000
40.470.000
1.550.000
850.000
700.000
2.150.000
1.700.000
450.000
10.000.000
10.000.000
20.000.708
3.530.938
10.000.000
419.770
450.000
950.000
950.000
3.700.000

50.000
700.000
30.851.250
30.851.250
200.000
100.000
100.000
750.000
500.000
250.000
0
0
4.750.000
3.550.000
0
200.000
200.000
400.000
400.000
0

У оквиру позиције I.4. Објекти и мрежа канализације – уместо укупно 2.509.763.380 динара, планира се 1.244.914.966
динара.
Прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.4.
A.
1.
1.1.

Објекти и мрежа канализације
Наставак изградње започетих објеката
Интерцептор од тунела "Карабурма" до КЦС "Велико Село"
I фаза – од Диљске ул. до Сланачког пута (л=900м) и тунел "Вишњица", 400/400цм, л=5700м од Сланачког
пута до КЦС "Велико Село"
1.2. II фаза-Тунел "Карабурма", л=950m
2. Кишни колектор "Земун поље-Дунав", л=3 650m
3. Кишни и фекални колектор у аутопуту дуж индустријске зоне Горњи Земун
4. Регулација Жарковачког потока
5. Колектор 90/135 дуж Зрењанинског пута, л=1 048m
6. Фекална канализација у насељу Борча
7. Мали Збег
8. Фекални колектор у Улици Лоле Рибара у Железнику
Б. Почетак изградње нових објеката
1. Фекални колектор КЦС "Карађорђев трг" – КЦС "Ушће"
2. КЦС "Крњача I" – I фаза са фекалним колектором од Панчевачког пута до улива у Дунав и ППОВ "Крњача",
л=1750m
3. Канализација на територији Плана детаљне регулације подручја градске парк-шуме Звездара
4. Санација колектора у Бојанској улици
5. Канализација у насељу Батајница
6. Кишни колектори од Сењака ка Топчидерској реци (од к1 до к3), л=1 570m
7. Канализација у Баштованској улици
8. Санација канализационе мреже у Јелезовачкој улици и Улици Славка Миљковића у Реснику
9. Фекална канализација са привременим ППОВ у насељу Пиносава
10. Фекална канализација са привременим ППОВ у насељу Бели Поток
11. Фекална канализација са привременим ППОВ у насељу Зуце
12. Фекална канализација са привременим ППОВ у насељу Камендин
13. Канализација у насељу Плави хоризонти
14. Објекти и мрежа канализације на територији општине Младеновац

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
2.509.763.380
1.244.914.966
1.932.934.680
1.031.643.550
948.463.380
593.050.000
947.763.380

593.000.000

700.000
850.000.000
57.550.000
10.050.000
3.050.000
70.000
61.600.000
2.151.300
402.705.317
14.001.000

50.000
325.000.000
57.550.000
5.000.000
1.000
550
51.000.000
42.000
99.495.659
1.000

61.081.848

885.000

11.526.900
200.000
45.096.532
862.971
5.407.040
3.050.000
40.859.026
35.800.000
35.300.000
1.250.000
3.550.000
40.000.000

226.560
0
9.050.000
413.000
200.000
866.099
7.810.000
5.975.000
6.655.000
1.000
2.013.000
15.000.000
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14.1.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
16.
16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
Ц.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фекална канализација у Међулужју
Објекти и мрежа канализације на територији општине Обреновац
Фекална канализација и ЦС у Купиначкој
Канализациона мрежа на подручју МЗ Бело Поље
Канализациона мрежа на подручју МЗ Звечка
Објекти и мрежа канализације на територији општине Сурчин
Потисни цевовод ф350
Фекална канализација I фаза за насеље Старо језгро
КЦС Сурчин
Канал Шуганица
Припрема за почетак изградње
Развој Београдског канализационог система
ППОВ "Велико Село"
ППОВ "Остружница" – I етапа
КЦС "Ушће" – нова – I фаза са потисом испод Саве и дуж Доњоградског булевара
КЦС "Пристаниште"
КЦС "Крњача II"
Тунел "Хитна помоћ" – Улица Ђ. Ђаковића (Ванизелосова)
Фекални колектор КЦС "Мостар – Хитна помоћ"
Булбудерски колектор
Превезивање Вишњичког колектора на интерцептор, л=700mm
Хидротехничко уређење насеља Крњача
Фекални колектор 70/125 од ФКЦ "Овча" до Панчевачког пута и приступни пут од пунионице течног гаса до
пута Панчево – Београд са инфраструктуром
13. Кишна канализација од Панчевачког пута до КЦС "Рева" са ретензијом
14. Истовариште за аутоцистерне
15. Канализација у насељу Мали Мокри Луг
16. Канализација на подручју ПДР дела МЗ "Кошутњак"
17. Насеље Остружница
18. Насеље Велика Моштаница
19. Колектор од Остружнице до ППОВ "Остружница", л=3500m са КЦС
20. Колектор "Железник – Сава"
21. Регулација Моштаничког потока и дела Остружничке реке (са мостовима)
22. Регулација Сремачког потока са мостовима
23. Регулација Јелезовачког потока са ретензијом
24. Регулација Стојковачког и Сибовачког потока
25. Регулација потока Пуповац са ФК и мостом на њему
26. Слив Мокролушког потока
27. Слив Топчидерске реке
28. Фекална канализација са привременим ППОВ у насељу Рипањ
29. Објекти и мрежа канализације на територији општине Лазаревац
29.1. Збирни фекални колектор ДН 800 отпадних вода Лазаревца
29.2. Постројење за пречишћавање отпадних вода Лазаревца

22. септембар 2010.
40.000.000
18.000.000
8.000.000
5.000.000
5.000.000
86.720.000
28.570.000
20.450.000
15.500.000
22.200.000
174.123.383
37.064.647
40.000.000
829.357
592.705
1.375.000
5.076.500
3.510.340
3.750.000
765.911
350.000
6.000.000

15.000.000
400.000
0
200.000
200.000
50.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
5.000.000
113.775.757
37.515.000
21.825.000
843.353
292.705
275.000
1.826.500
5.370.000
50.000
1.000.000
350.000
5.604.926

4.522.980

1.322.980

1.550.000
1.250.000
2.000.000
524.800
2.000.000
800.000
500.000
1.000.000
4.775.635
2.000.000
8.881.120
50.000
4.976.388
8.878.000
3.200.000
20.500.000
7.400.000
5.350.000
2.050.000

1.550.000
0
2.000.000
424.800
100.000
100.000
500.000
76.605
3.030.000
100.000
12.055.000
50.000
3.135.888
8.378.000
0
1.000.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000

У оквиру позиције I.5. Уређење слободних површина – уместо укупно 15.000.000 динара, планира се 2.402.000 динара, а
прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.5.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.

Уређење слободних површина
Врачарски плато – изградња, уређење, озелењавање – II фаза са изградњом Улице Боре Станковић
Блокови 61 – 64, Нови Београд – уређење слободних и зелених површина – паркови
Уређење парка на Теразијској тераси са пратећом инфраструктуром
Парк у Улици Вељка Дугошевића
Уређење слободних површина на територији општине Обреновац
Уређење парка између школе Јефимије и насеља Сава

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
15.000.000
2.402.000
2.000.000
2.000.000
2.000
2.000
11.801.600
100.000
350.000
150.000
846.400
150.000
846.400
150.000

У оквиру позиције I.6. Гробља – уместо укупно 700.000.000 динара, планира се 507.000.000 динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.6.
1.
2.
3.
4.

Гробља
Гробље "Орловача"
Гробље "Лешће"
Гробље "Бежанијска коса"
Гробље "Збег"

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
700.000.000
507.000.000
245.361.922
57.000.000
76.942.350
60.000.000
377.546.340
389.785.612
149.388
214.388
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У оквиру позиције I.8. Изградња станова за расељавање – уместо укупно 1.050.000.000 динара, планира се 640.000.000
динара, а прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Изградња станова за расељавање
Чукаричка падина – објекти Б2 и Б4
X МЗ "Јанко Лисјак" – блокови БVII (објекти 1, 2, 3 и 4) и БXIII (објекат 2а)
Денкова башта – Ц 6, 7, 8 (ЦII)
Блок 1 између улица: Беле воде, Комовска, Палисадска, Мате Јерковића
Објекат између улица: Гружанске, Јована Рајића, Карловачке и Тодора од Сталаћа
II МЗ "Дорћол", објекат Солунска 15
Ретензија – Блок 9б
Блок 32а између улица Војводе Степе и Гостиварске
Припремање осталих локација за доделу и изградњу (Станислава Сремчевића и др.)
Обезбеђење нових станова и другог простора на другим локацијама, поправке стамбеног, пословног и другог
простора, остали трошкови и др.
Накнаде по основу експроприсане и одузете имовине по извршним решењима које нису обухваћене зонама

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
1.050.000.000
640.000.000
2.257.410
4.257.410
1.250.000
250.000
1.250.000
1.250.000
472.107.147
209.000.000
3.400.000
7.200.000
475.443
475.443
2.000.000
2.000.000
521.600.000
374.567.147
5.660.000
1.000.000
10.000.000

10.000.000

30.000.000

30.000.000

У оквиру позиције I.9. Припремање грађевинског земљишта за доделу – уместо укупно 20.000.000 динара, планира се
85.000.000 динара.
Прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

I.9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Припремање грађевинског земљишта за доделу
Локација Блок 58, уз Улицу Агостина Нета – Нови Београд
Локација за колективно становање на углу улица Станислава Сремчевића и Војислава Илића – Звездара
Локације колективног становања уз Улицу Војислава Илића, на делу између улица Станислава Сремчевића и
Господара Вучића – Звездара
Локација Блок 62 (ПФЦ 22) – Нови Београд
Локација за спортски центар и гараже у насељу Браће Јерковић – Вождовац
Локација за привредне делатности Кумодрашке улице и Дарвинове улице – Вождовац
Локација Блок 67а између улица: Јурија Гагарина, Др Агостина Нета, Омладинских бригада и Интерне – Нови
Београд
Локација за КДУ, насеље Михајловац – Чукарица
Локација Трговачка (кат. парц. 973/1, 973/2, 979 и др.) – за комерцијалне делатности – Чукарица
Блок 18а – Нови Београд
Локација уз Ул. Панте Срећковића – становање – Звездара
Локација Устаничка 12 – Вождовац
Велики Мокри Луг – Звездара
Локација за спорт у Борчи III – Палилула
Локације за комбиноване дечије установе – Нови Београд
Локација за гаражу – Блок 63, Нови Београд
Локација у Ул. Кнеза Милоша 30-36
Локације у оквиру ПДР-а привредне зоне "Аутопут"
Локација за становање западно од насеља др Ивана Рибара
Локације у оквиру ПДР-а насеља Бањица
Локација за привреду у Борчи – Палилула
Локације у оквиру ПДР-а за подручје централне зоне – Блок 11б и делови блокова 9а, 11ц – Нови Београд и
Земун
Прибављање преписа, извода, уверења, копија планова и друге документације за разне локације (по уговору
са РГЗ и из земљишних књига)
Припремање осталих локација за давање у закуп
Трошкови пренамене пољопривредног земљишта у грађевинско
Трошкови решавања имовинско – правних односа (локације: Гружанска, Гробље кућних љубимаца,
Струмичка и др.)

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
20.000.000
85.000.000
550.000
550.000
100.000
0
492.759

492.759

150.000
259.281
1.000.000

73.160
259.281
1.000.000

1.500.000

1.500.000

100.722
737.851
100.000
247.191
100.000
1.000.000
1.200.000
470.286
550.000
1.000.000
2.500.000
300.000
1.000.000
500.000

0
737.851
0
247.191
0
1.000.000
1.200.000
470.286
550.000
1.700.000
2.500.000
300.000
1.000.000
500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2.710.000
1.000.000

68.000.000
487.562

1.431.910

1.431.910

У оквиру позиције II – ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД – уместо укупно 12.279.000.000 динара, планира се 18.439.000.000
динара, a прерасподела средстава по појединим тачкама је извршена на следећи начин:

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ
САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
1. Унутрашњи магистрални полупрстен (УМП) од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста
Заједничке групе послова за УМП (1.1. – 1.6.)
1.1. Мост преко Саве
II

Основни план
за 2010.

Измене и допуне
плана за 2010.

12.279.000.000

18.439.000.000

11.643.000.000
151.000.000
5.664.000.000

18.171.000.000
1.114.000.000
7.232.000.000
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1.2.
1.3.
2.
3.
3.1.
3.2.

Приступне саобраћајнице мосту
Петља Царева ћуприја
Капацитетни шински систем
Програм урбане обнове (реконструкција три саобраћајнице)
Саобраћајница на потезу Славија – Жичка, л=2 000m
Саобраћајни потез од Аутокоманде преко улица: Јужни булевар, Господара Вучића и Чингријине до
Батутове, л=3200 m
3.3. Партизански пут од Богословије до Улице Јованке Радаковић у Миријеву, л=3 200m
4. Мастер план развоја саобраћајног система Београда за период 2005.-2010.
5. Студија развоја и имплементације бициклистичких стаза за подручје Београда
6. Реконструкција Панчевачког моста
7. Превезивање путног правца Р101 и коридора 10 са реконструкцијом моста преко Саве у Обреновцу и везом
на регионални пут Р267
8. Мултифункционално спортско-културни садржај на подручју "Парк пријатељства" на Ушћу

22. септембар 2010.
4.758.000.000
1.070.000.000
50.000.000
11.000.000
6.000.000

7.070.000.000
2.755.000.000
70.000.000
12.000.000
1.000.000

3.000.000

9.000.000

2.000.000
1.000.000
1.000.000
119.000.000

2.000.000
30.000.000
3.000.000
25.000.000

204.000.000

78.000.000

250.000.000

50.000.000

Такође, у оквиру Измена и допуна програма за 2010. годину предлаже се да се за поједине тачке из основног програма
додају нове групе послова, с обзиром на то да се динамика реализације за поједине објекте одвијала брже од планиране
или због непланираних радова који нису могли да се предвиде пре реализације, и то за:
– Тачку I.1.А.39.2.
– Тачку I.1.А.44.2.
– Тачку I.1.А.48.2.
– Тачку I.1.А.49.2.
– Тачку I.1.А.55.2.
– Тачку I.1.А.61.2.
– Тачку I.1.Б.12.2.
– Тачку I.2.А.5.8.
– Тачку I.2.А.17.11.
– Тачку I.2.А.17.12.
– Тачку I.2.А.18.10.
– Тачку I.2.А.23.5.
– Тачку I.2.А.27.6.
– Тачку I.2.Б.6.6.
– Тачку I.2.Б.9.3.10.
– Тачку I.2.Б.10.6.
– Тачку I.2.Б.25.1.6.
– Тачку I.2.Ц.8.7.
– Тачку I.2.Ц.19.6.
– Тачку I.2.Ц.20.2.6.
– Тачку I.2.Ц.31.6.
– Тачку I.2.Ц.52.8.
– Тачку I.4.Ц.23.8.
– Тачку I.8.5.9.
– Тачку II.3.2.9.
– Тачку II.6.11.

Геодетске, геолошке и друге подлоге
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Геодетске, геолошке и друге подлоге
Техничка контрола
Технички преглед
Таксе, употребна дозвола
Извођење радова
Елаборат за решавање имовине
Решавање имовинско-правних односа
Решавање имовинско-правних односа
Извођење радова
Решавање имовинско-правних односа
Решавање имовинско-правних односа
Техничка документација
Решавање имовинско-правних односа
Решавање имовинско-правних односа
Решавање имовинско-правних односа
Техничка контрола
Техничка контрола
Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, пријава радова
Технички преглед

Уместо табеле из основног Програма која гласи: Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2010. Годину, треба да стоји:
Планирана финансијска средства за реализацију програма за 2010. годину према изменама и допунама програма, у
којој је дат упоредни приказ Основног плана за 2010. годину и Измене и допуне плана за 2010. годину.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2010. ГОДИНУ
ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА
(у дин.)
Позиција
I
I.1.
A.
Б.
Ц.
Д.
I.2.
A.
Б.
Ц.

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Прибављање урбанистичких планова
Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду
Планови за чије одлуке о изради је покренута иницијатива
Нови планови који ће се радити по одлукама које ће бити донете у 2010. години
Припремни радови за израду урбанистичких планова
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
Наставак изградње започетих објеката
Почетак изградње нових објеката
Припрема за почетак изградње

Основни план Измене и допуне
за 2010.
плана за 2010.
7.518.000.000
4.927.631.354
460.000.000
460.000.000
247.574.612
191.516.983
115.085.000
122.552.839
37.179.860
14.799.850
60.160.528
131.130.328
2.335.236.620
1.743.314.388
840.527.505
882.603.800
925.407.650
390.690.081
563.501.465
469.820.507

22. септембар 2010.
Д.
I.3.
A.
Б.
Ц.
I.4.
A.
Б.
Ц.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
I.9.
II
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Изградња недостајућих саобраћајница и комуналне инфраструктуре у постојећим насељима
5.800.000
Објекти и мрежа водоснабдевања
398.000.000
Наставак изградње започетих објеката
223.206.961
Почетак изградње нових објеката
154.792.331
Припрема за почетак изградње
20.000.708
Објекти и мрежа канализације
2.509.763.380
Наставак изградње започетих објеката
1.932.934.680
Почетак изградње нових објеката
402.705.317
Припрема за почетак изградње
174.123.383
Уређење слободних површина
15.000.000
Изградња гробаља
700.000.000
Прибављање грађевинског земљишта
30.000.000
Изградња и прибављање станова и другог простора, решавање имовинских односа, поправке
1.050.000.000
станова и пословног простора и др.
Припремање грађевинског земљишта за доделу
20.000.000
ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ
12.279.000.000
САОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
У К У П Н О (I + II): 19.797.000.000

200.000
215.000.000
124.289.910
85.960.090
4.750.000
1.244.914.966
1.031.643.550
99.495.659
113.775.757
2.402.000
507.000.000
30.000.000
640.000.000
85.000.000
18.439.000.000
23.366.631.354

Ове измене и допуне програма објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 463-716/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 31. и 60 Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10)
и члана 28. Пословника Скупштине града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09 и 14/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак функције члану Градског већа
града Београда Александри Гојковић због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-640/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 12. тачка 11. и члана 25.
став 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, број
129/07), члана 31. тачка 12. и члана 53. став 6. Статута града
Београда (''Службени лист града Београда'', бр. 39/08 и 6/10)
и члана 25. Пословника Скупштине града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09 и 14/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Бира се за члана Градског већа града Београда, Јована
Механџић, професор енглеског језика и књижевности.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-641/10-С, 22. септембар 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 93. и 94. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 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) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ И ЧУКАРИЦА
1. Мењају се постојећи називи улица, и то:
Вождовац
– улици која почиње од улице Земљорадничке код кућног броја 6, као прва улица десно, одређује се назив: улица
Петровданска.
Чукарица
– улици која се налази између улице породице Танасијевић и улице породице Праизовић, одређује се назив: улица
Николе Петровића.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-717/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Број 32 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 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) и члана 31. тачка 21. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, број 39/08 и
6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Мења се постојећи назив улице, и то:
Савски венац
– улици Пивљанина Баја 2. део одређује се назив: улица
Славка Ћурувије.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 015-718/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22.
септембра 2010. године, на основу члана 15. став 1. тачка 4,
члана 33. став 1. тачка 4. Закона о ванредним ситуацијама
(„Службени гласник РС”, број 111/09) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ
СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. Образује се Градски штаб за ванредне ситуације на територији града Београда (у даљем тексту: Градски штаб), у
који се именују:
за команданта:
– Драган Ђилас, градоначелник града Београда,
за заменика команданта:
– Слободан Шолевић, члан Градског већа,
за начелника:
– Сања Вуксановић-Жугић, Министарство унутрашњих
послова, начелник надлежне службе,
за чланове:
1) Бранко Смиљанић, Секретаријат за саобраћај – координатор свих оперативних активности зимске службе,
2) Предраг Петровић, Секретаријат за комуналне и
стамбене послове,
3) Милан Вуковић, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове – координатор свих оперативних активности у случају клизишта,
4) проф. др Зоран Благојевић, Секретаријат за здравство,
5) мр Миодраг Стојановић, Секретаријат за инспекцијске послове,
6) Горан Триван, Секретаријат за заштиту животне средине,
7) Оливера Савовић, Секретаријат за привреду,
8) Јово Пилиповић, Секретаријат за комуналне и стамбене послове – Управа за воде
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9) Милош Миловановић, ЈВП „Београдводе” – координатор свих оперативних активности у случају поплава,
10) Снежана Перовић, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за јавни превоз,
11) Ивана Вулетић, Секретаријат за саобраћај – Дирекција за путеве,
12) Горјана Обреновић, Комунална полиција,
13) Милутин Штрбић, ЈКП „Београд-пут”,
14) Жељко Маравић, ЈКП „Београд-пут”,
15) Бобан Ковачевић, ЈКП „Паркинг сервис”,
16) Радослав Николић, Градско саобраћајно предузеће
„Београд”
17) Радован Драшкић, ЈКП „Зеленило Београд”,
18) Александар Стаменковић, ЈКП „Градска чистоћа”,
19) Зоран Предић, ЈКП „Београдске електране”,
20) Цвијо Бабић, ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
21) Драган Пушара, ЈКП „Градске пијаце”,
22) Драган Балтовски, ЈКП „Погребне услуге”,
23) Стеван Бјелић, Полицијска управа за град Београд,
24) Драган Богосавац, Управа саобраћајне полиције, Београд,
25) Славиша Радосављевић, Дежурна служба, Београд,
26) Небојша Пантић, Полицијска бригада, Београд,
27) мр Љубиша Мајсторовић, МУП, Центар за обавештавање и узбуњивање
28) мр Слободан Тошовић, Градски завод за јавно здравље,
29) др Ненад Иванчевић, Градски завод за хитну медицинску помоћ,
30) Дејан Протић, Скупштина града Београда, Служба
за информисање,
31) Ивана Марисављевић-Дашић, „Црвени крст Београда”,
32) Дарко Главаш, Агенција за инвестиције и становање.
II. Команданти штабова за ванредне ситуације у градским
општинама су чланови Градског штаба у проширеном саставу.
III. Градски штаб, по потреби, образује помоћне стручно-оперативне тимове за специфичне задатке заштите и
спасавања посебним актом.
IV. Градски штаб обавља следеће послове:
– предлаже доношење одлуке о проглашењу ванредне
ситуације;
– руководи и координира рад субјеката система заштите
и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака;
– руководи и координира спровођење мера и задатака
цивилне заштите;
– разматра и даје мишљење на предлог процене угрожености и предлог плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама;
– прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мере за њихово побољшање;
– наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
– стара се о редовном информисању и обавештавању становништва о ризицима и опасностима и предузетим мерама;
– разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, овлашћених, оспособљених правних
лица;
– сарађује са надлежним органима заштите и спасавања
суседних држава у ванредним ситуацијама;
– процењује угроженост од настанка ванредне ситуације;
– доноси наредбе, закључке и препоруке;
– сарађује са штабовима суседних јединица локалне самоуправе;
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– именује менаџера заштите и заменика менаџера у насељеним местима;
– разматра и предлаже доношење одлуке о организацији
заштите и спасавања на територији града као локалне самоуправе;
– ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за потребе града;
– обавља и друге послове у складу са законом.
V. Послови из става IV овог решења финансирају се из
буџетских средстава у складу са законом.
VI. Стручне и организационе послове за Градски штаб
обављаће Секретаријат за саобраћај.
VII. Овим решењем ставља се ван снаге Решење градоначелника о образовању Градског штаба за заштиту од елементарних и других већих непогода на територији града Београда, број 020-3536/08-Г, од 27. новембра 2008. године и
Решење о измени и допуни Решења о образовању Градског
штаба за заштиту од елементарних и других већих непогода
на територији града Београда, број 020-1442/09-Г, од 19. маја
2009. године.
VIII. Ово решење објавити у „Службеном листу града
Београда”.
Скупштина града Београда
Број 020-653/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

Број 32 – 35

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-676/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Сремчица, Београд, ул. Школска број 4, на лични захтев, и то:
– Раде Голубовић,
– Рашид Окић,
– Милена Љубисављевић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-678/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бранко Ћопић”, Београд, ул. Партизанска
број 73, на лични захтев, Данијела Ристић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда
Број 118-674/10-С, 22. септембар 2010. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Александар Антић, с.р.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БЕОГРАД

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Милан Ђ. Милићевић”, Београд, ул. Боривоја
Стевановића број 27а,
– Драгана Шпановић,
– Драгиша Ђургуз.

РЕШЕЊЕ

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Основне школе „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана
Мијалковића број 11, на лични захтев, др Надица Вуковић.

Скупштина града Београда
Број 118-680/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Број 32 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

22. септембар 2010.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА „ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ”, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНКО ЋОПИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора „Хемијско-прехрамбене технолошке школе”, Београд, ул. Љешка бр. 82, на лични захтев, Иван Марјановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-682/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД
1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Стефан Немања”, Београд, ул. Љубе Јовановића број 2а, на лични захтев, Слободан Јовановић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 118-695/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Бранко Ћопић”, Београд, ул. Партизанска бр. 73, Драгана
Николић, наставник разредне наставе.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-675/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР НАЗОР” БЕОГРАД
1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Владимир Назор”, Београд, ул. Милана Мијалковића бр.
11, Драган Петковић, ВКВ радник металне струке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-677/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јован Дучић”, Нови Београд, ул. Милентија
Поповића број 16, на лични захтев, Дејан Булајић.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”,Сремчица, Београд, ул. Школска бр. 4, и то:
– Александар Темов, угоститељ,
– Весна Поповић, економиста,
– Ана Николић, апсолвент Медицинског факултета.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 118-697/10-С, 22. септембра 2010. године

Скупштина града Београда
Број 112-679/10-С, 22. септембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Председник
Александар Антић, с.р.

22. септембар 2010.
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Број 32 – 37

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛАН Ђ. МИЛИЋЕВИЋ”, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СТЕФАН НЕМАЊА”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Милан Ђ. Милићевић”, Београд, ул. Боривоја Стевановића бр. 27а,
– Веселин Бакић, дипл. инжењер геодезије,
– Биљана Кипроски, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-681/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе „Стефан Немања”, Београд, ул. Љубе Јовановића број 2а,
Ивана Ракочевић, дипл. фармацеут.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-696/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ДУЧИЋ”, НОВИ БЕОГРАД

1. Именујe се за члана Школског одбора Хемијскопрехрамбене технолошке школе, Београд, ул. Љешка бр. 82,
Срећко Петровић, професор информатике.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Дучић”, Нови Београд, ул. Милентија Поповића број
16, Виолета Анђелковић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-683/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда
Број 112-698/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

РЕШЕЊЕ

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД

РЕШЕЊЕ

1. Именујe се за члана Школског одбора Хемијско-прехрамбене технолошке школе, Београд, ул. Љешка бр. 82, Срећко
Петровић, професор информатике.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-683/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Степојевац, Лазаревац, ул. 7. октобра број
бб, на четири године, и то:
– Биљана Бељић, професор разредне наставе,
– Оливера Глигоријевић, професор разредне наставе,
– Љиљана Перишић, професор историје,
– Јасмина Илић, домаћица,

Број 32 – 38
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– Мирољуб Лесендрић, металостругар,
– Марко Прчетић, машинбравар,
– Радослав Лазаревић, саобраћајни техничар,
– Милан Терзић, ВКВ електричар,
– Зоран Ђорђевић, машински техничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

– Срђан Блонд, дипл. рударски инжењер,
– Слађана Ивковић, дипл. правник,
– Јасмина Марић, матурант гимназије,
– Мирјана Китановић, професор разредне наставе,
– Владислав Јанковић, машински инжењер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-684/10-С, 22. септембар 2010. године

Скупштина града Београда
Број 112-686/10-С, 22. септембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДИША ЂУРЂЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КНЕЗ ЛАЗАР”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Диша Ђурђевић”, Вреоци, Лазаревац, ул. 2. октобра број
8, на четири године, и то:
– Мирослав Радоњић, библиотекар,
– Драгица Бичанин, професор српског језика,
– Слађана Грујић, професор разредне наставе,
– Дејан Живановић, угоститељ,
– Милан Стојичевић, погонски електромеханичар,
– Силвана Ђурић, погонски електромеханичар,
– Милутин Ранковић, ВКВ електричар,
– Љубомир Вукић, електромеханичар,
– Љубица Живковић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Кнез Лазар”, Лазаревац, ул. Бранка Радичевића број 27а,
на четири године, и то:
– Владан Вујичић, наставник физичког васпитања,
– Данијела Ђаковић, наставник разредне наставе,
– Ксенија Живковић, наставник хемије,
– Стојан Живановић, грађевински техничар,
– Славица Јевтовић, дипл. правник,
– Жељко Петковић, инжењер процесне технике,
– Срђан Здравковић, инжењер информатике
– Милорад Гајић, дипл. правник,
– Мирјана Дамњановић, просветни радник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-685/10-С, 22. септембар 2010. године

Скупштина града Београда
Број 112-687/10-С, 22. септембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУЛЕ КАРАКЛАЈИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД”, ЛАЗАРЕВАЦ

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Дуле Караклајић”, Лазаревац, ул. Дула Караклајића број
35а, на четири године, и то:
– Душица Кртинић, педагог,
– Драгомир Рачић, наставник математике,
– Мирјана Милосављевић, професор разредне наставе,
– Драшко Максимовић, професор информатике,

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе
„Милорад Лабудовић-Лабуд”, Барошевац, Лазаревац, ул. Милорада Лабудовића-Лабуда број 34, на четири године, и то:
– Тијосав Милић, професор географије,
– Љиљана Белошевић, професор историје,
– Даница Николић, наставник српског језика,

22. септембар 2010.
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– Милош Петровић, електротехничар,
– Владан Ранковић, рударски техничар,
– Зоран Марковић, рударски техничар,
– Милан Јовановић, машински инжењер
– Радојко Младеновић, пензионер,
– Драшко Живановић, студент.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-688/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИХАИЛО МЛАДЕНОВИЋ СЕЉА”,
ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Михаило Младеновић-Сеља”, Дудовица, Лазаревац, ул.
Др Воје Даниловића број 4, на четири године, и то:
– Дејан Драгољубовић, професор географије,
– Оливера Којић, професор педагогије,
– Зора Гајић, професор српског језика,
– Драган Крстовић, ВК багериста,
– Небојша Матијашевић, дипл. машински инжењер,
– Срећко Ђорђевић, машински техничар,
– Гвозден Ђукнић, бравар,
– Слободан Благојевић, спец. ПТТ саобраћаја,
– Мирослав Николић, грађевински техничар.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-689/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „РУДОВЦИ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Рудовци”, Лазаревац, ул. Душана Петровића Шанета
број 4, на четири године, и то:
– Срђан Ђумић, професор историје,
– Небојша Делић, професор физичког васпитања,
– Јелена Мирковић, професор разредне наставе,
– Александар Симић, мр физике,
– Јадранка Арсић, референт увоза,
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– Данијела Давидовић, васпитач,
– Стеван Кузмановић, дипл. политиколог,
– Манојло Опачина, рударски техничар,
– Радмила Пејовић, пољопривредни инжењер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-690/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Слободан Пенезић Крцун”, Јунковац, Лазаревац, на четири године, и то:
– Весна Јанковић, професор технике и информатике,
– Милена Јанковић, професор разредне наставе,
– Јадранка Шијан, професор разредне наставе,
– Саша Пантелић, руковалац рударских машина,
– Дејан Стевановић, рударски техничар,
– Зорица Пауновић, домаћица,
– Милан Белаћевић, машинбравар,
– Радивоје Урошевић, пензионер,
– Драган Марковић, вариоц.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-691/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.
Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Свети Сава”, Велики Црљени, Лазаревац, на четири године, и то:
– Славица Костић, професор разредне наставе,
– Радојка Калдесић, професор српског језика,
– Гордана Ђурђевић, професор разредне наставе,
– Првослав Јанковић, бравар,
– Александар Симић, приватни предузетник,
– Љиљана Рашић, грађевински техничар за високу
градњу,
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– Синиша Матејић, машинбравар,
– Предраг Павловић, рударски техничар,
– Милица Катић, дипл. економиста.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

– Миливоје Николић, санитарно-еколошки техничар,
– Зорица Марковић, машински инжењер,
– Влада Радовановић, дипл. рударски инжењер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 112-692/10-С, 22. септембра 2010. године

Скупштина града Београда
Број 112-694/10-С, 22. септембра 2010. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „МАРКО ТАЈЧЕВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ
1. Именују се за чланове Школског одбора Музичке
школе „Марко Тајчевић”, Лазаревац, ул. Бранка Радичечвића број 27а, на четири године, и то:
– Наташа Максимовић, професор хармонике,
– Горан Стојановић, професор кларинета,
– Славица Ђукетић, административни радник,
– Савета Мирковић, директор Помоћне механизације –
Рудовци,
– Милорад Гајић, јавни тужилац,
– Драган Стефановић, бравар, хидрауличар,
– Невена Пајовић, студент,
– Даринка Станојевић, историчар уметности,
– Света Мирковић, дипл. рударски инжењер.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда
Број 112-693/10-С, 22. септембра 2010. године
Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. септембра 2010. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС”, број 72/09) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЛАЗАРЕВЦУ
1. Именују се за чланове Школског одбора Гимназије у
Лазаревцу, ул. Раце Терзића број 6, на четири године, и то:
– Горан Јеремић, професор биологије,
– Рајко Недељковић, наставник математике,
– Владимир Кртинић, наставник физичког васпитања,
– Славица Костић, службеник,
– Дејан Зејак, дипл. рударски инжењер,
– Драгољуб Величковић, мр машинства,

Председник
Александар Антић, с.р.
Градоначелник града Београда, 17. септембра 2010. године, на основу члана 11. став 1. тачка 9. и члана 35. став
3. Закона о друштвеној бризи о деци („Службени гласник
РС”, бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96,
29/01, 16/02, 62/03, 101/05 и 18/10), чл. 9. и 25. став 2. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 52. тачка 6.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”,
бр. 39/08 и 6/10), донео је

ПРА ВИЛНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ, ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ
Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској
установи, одмора и рекреације („Службени лист града Београда”, бр. 43/09 и 5/10), у члану 12. став 2. речи: „једном
годишње, до априла месеца текуће године” бришу се.
Члан 2
Члан 14. мења се и гласи:
„Право на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи утврђује се једанпут годишње за период
од 1. октобра текуће године до 30. септембра наредне године, у зависности од укупних прихода породице из члана 12.
овог правилника.
Укупни приходи породице релевантни за одлучивање о
праву на регресирање трошкова у смислу овог правилника су:
– за кориснике услуга који подносе захтев до 31. децембра текуће године, сви приходи остварени од 1. јануара до
30. јуна текуће године;
– за кориснике услуга који подносе захтев од 1. јануара
до 31. августа наредне године, сви приходи остварени од 1.
јула до 31. децембра претходне године.”
Члан 3.
У члану 15. став 1. речи: „оствареног у претходном полугођу” бришу се.
Члан 4.
У члану 16. речи: „у претходном полугођу” замењују се
речима: „у периоду из члана 14. став 2. овог правилника”.
Члан 5.
У члану 20. речи: „у претходном полугођу” бришу се.
Члан 6.
У члану 26. став 1. речи: „економску цену” замењују се
речима: „цену услуга”.
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У истом члану став 2. скала се мења и гласи:
Укупан месечни приход породице у односу
на номиналне износе цензуса за остваривање
права на регресирање трошкова
Домаћинство
Укупан месечни приход
Двочлано домаћинство
до 18.865,00
Трочлано домаћинство
до 28.297,50
Четворочлано домаћинство
до 37.730,00
Петочлано домаћинство...
до 47.162,50
Двочлано домаћинство
18.865,01 – 22.638,00
Трочлано домаћинство
28.297,51 – 33.957,00
Четворочлано домаћинство
37.730,01 – 45.276,00
Петочлано домаћинство...
47.162,51 – 56.595,00
Двочлано домаћинство
22.638,01 – 26.411,00
Трочлано домаћинство
33.957,01 – 39.616,50
Четворочлано домаћинство
45.276,01 – 49.048,00
Петочлано домаћинство...
56.595,01 – 61.311,00
Двочлано домаћинство
26.411,01 – 32.070,50
Трочлано домаћинство
39.616,51 – 43.963,00
Четворочлано домаћинство
49.048,01 – 54.822,00
Петочлано домаћинство...
61.311,01 – 66.027,50
Двочлано домаћинство
32.070,51 – 38.806,00
Трочлано домаћинство
43.963,01 – 53.196,00
Четворочлано домаћинство
54.822,01 – 66.334,50
Петочлано домаћинство...
66.027,51 – 79.893,00
Двочлано домаћинство
преко 38.806,00
Трочлано домаћинство
преко 53.196,00
Четворочлано домаћинство
преко 66.334,50
Петочлано домаћинство...
преко 79.893,00

Учешће
корисника
услуга
%
18,5

26

35,5

46,5

55
65

Члан 7.
Члан 33. мења се и гласи:
„Кориснику услуга, обрачун за наплату врши се по утврђеној месечној цени у складу са чланом 26. овог правилника.
За дане оправданог одсуства детета, дневна цена се
наплаћује у износу од 50% дневне цене, односно режијски
трошкови.
Оправдано одсуство детета из става 2. овог члана је:
– одсуство детета због болести, које се доказује потврдом изабраног педијатра о одсуству детета;
– одсуство детета због коришћења годишњег одмора родитеља, које се доказује копијом решења о коришћењу годишњег одмора родитеља.”
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењује
се од 1. октобра 2010. године.
Градоначелник града Београда
Број 5-2913/10-Г, 17. септембра 2010. године
Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.
На основу члана 5. став 1. и члана 9. ст. 1. и 5. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), а у вези са чланом 13. став 2.
Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, број
36/09) и чланом 58. Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08, 61/09 и 6/10)
секретар Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Локалног
плана управљања отпадом на територији Београда на животну средину (у даљем тексту: стратешка процена).

Број 32 – 41

Стратешка процена се ради истовремено са израдом Локалног плана управљања отпадом на територији Београда
(у даљем тексту: Локални план) и заснива се на његовим карактеристикама, циљевима и просторном обухвату.
2. Разлог за израду стратешке процене садржан је у законом утврђеној обавези израде стратешке процене за планове и програме у области управљања отпадом и потреби
да се, кроз поступак идентификације, описа и процене могућих значајних утицаја Локалног плана на животну средину дефинишу услови заштите животне средине и обезбеди
одрживост реализације Локалног плана који представља
стратешки оквир за одобравање будућих развојних пројеката у области управљања отпадом на територији Београда.
3. Стратешком проценом ће се посебно размотрити питања и проблеми заштите животне средине који су последица неадекватног поступања са отпадом на територији
Београда, могућности Локалног плана да негативне утицаје
отклони или смањи, као и другa питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање карактеристика и могућих значајних утицаја Локалног
плана на животну средину.
Стратешком проценом Локалног плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја Локалног
плана на животну средину израдиће се извештај који ће
обухватити обавезне елементе утврђене законом и то.
– полазне основе стратешке процене;
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора;
– процена могућих утицаја Локалног плана на животну
средину (приказ процењених утицаја варијантних решења
и опис мера за спречавање и ограничавање негативних утицаја и увећање позитивних утицаја на животну средину,
поређење варијантних решења и приказ разлога за избор
најповољнијег решења, приказ процењених утицаја Локалног плана на животну средину и опис мера за спречавање
и ограничавање негативних утицаја и увећање позитивних
утицаја на животну средину, анализа процењених утицаја
Локалног плана на животну средину);
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину које се односе на спровођење Локалног плана
и обавезну израду студија о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину;
– програм праћења стања животне средине у току имплементације Локалног плана (мониторинг);
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене;
– приказ разлога за избор одговарајућих планских решења током разматрања варијантних решења и приказ начина на који су планска решења усклађена са заштитом животне средине;
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности;
– други подаци од значаја за стратешку процену.
Извештај о стратешкој процени утицаја Локалног плана
на животну средину део је документације која се прилаже
уз Локални план управљања отпадом.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се Географски факултет Универзитета у Београду,
који ће дефинисати методологију и састав стручног тима за
израду извештаја о стратешкој процени.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 8 (осам) месеци од дана закључења уговора о његовој изради.

Број 32 – 42

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Средства за израду извештаја о стратешкој процени
обезбедиће се из буџета града Београда.
6. Учешће заинтересованих органа и организација и јавности, које имају интерес у доношењу одлука које се односе
на заштиту животне средине, у поступку израде и разматрања извештаја о стратешкој процени утицаја обезбеђује
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе
града Београда.
Оглашавање и излагање на јавни увид извештаја о стратешкој процени утицаја спроводи Секретаријат за заштиту
животне средине Градске управе града Београда, у складу са
законом.
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, приступа стратешкој процени утицаја
Локалног плана управљања отпадом на територији Београда на животну средину, на основу члана 5. став 1. и члана 9.
ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04). Стратешка процена се заснива на карактеристикама, циљевима и
просторном обухвату Локалног плана управљања отпадом
на територији Београда који Секретаријат за заштиту животне средине припрема у складу са чланом 13. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике
Србије”, број 36/09) и чланом 58. Одлуке о Градској управи
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 51/08,
61/09 и 6/10).
Локалним планом управљања отпадом на територији
Београда, а сходно одредбама Закона о управљању отпадом, дефинисаће се стратешки оквир за управљање отпадом на територији Београда који подразумева: спречавање
настајања отпада, смањење количина или опасних карактеристика насталог отпада; поновно коришћење и рециклажу отпада, искоришћење корисних својстава отпада
(одвојено сакупљање отпада); санацију неуређених депонија и загађење животне средине; одређивање локације постројења за сакупљање, третман и одлагање отпада; надзор
и праћење управљања отпадом; развијање јавне свести о
управљању отпадом; процену трошкова и изворе финансирања; рокове за извршење планираних мера и активности и
друга питања од значаја за управљање отпадом.

22. септембар 2010.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине у поступку одлучивања о стратешкој процени утицаја на животну средину, утврдио је да предметни локални план управљања отпадом представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину у смислу
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину.
У оквиру стратешке процене разматраће се питања и
проблеми животне средине који су последица неадекватног поступања са отпадом на територији Београда и могућности Локалног плана да негативне утицаје отклони или
смањи, процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних утицаја Локалног плана на животну средину, смернице за израду процене утицаја пројеката на животну средину, програм праћења стања животне
средине у току спровођења Локалног плана (мониторинг),
друга питања прописана законом. Стратешком проценом се
неће разматрати прекогранична природа утицаја с обзиром
на то да имплементација Локалног плана не може имати негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени садржаће елементе из
члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину, осим смерница за израду стратешких
процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину прибављена су мишљења заинтересованих органа и организација и то: Секретаријата за комуналне и стамбене послове, Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове, ЈКП „Градска чистоћа” и Градски завод за јавно здравље.
На основу наведеног, а по претходно прибављеном одобрењу градоначелника града Београда, број 501-2609/10-Г
од 19. августа 2010. године, секретар Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда донео
је решење као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за заштиту животне средине
Градске управе града Београда под V-01 број 501.3-26/2010,
19. августа 2010. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за заштиту животне средине
V-01 број 501.3-26/2010, 19. августа 2010. године
Секретар
Горан Триван, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СУРЧИН
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 18. став 1. тачка 1. и члана 37. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда” бр. 44/08 и 12/10), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СУРЧИН
Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Сурчин
(,,Службени лист града Београда” број 9/09 и 20/10), врши се
измена на тај начин што се у члану 50. став 3. мења и сада гласи:
„Комисија за административна и мандатна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања

права и дужности одборника, припрема предлог за избор и
именовање чланова органа и представника Скупштине општине у одређеним органима у складу са законом и прописима
општине када није предвиђен други предлагач.”
Члан 2.
У преосталом делу Пословник Скупштине градске
општине Сурчин остаје неизмењен.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Београда.”
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-114/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.

22. септембар 2010.
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Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС” бр. 129/07), члана 86. Статута града Београда, („Службени лист града Београда”, број 39/08 и 6/10) и члана 18.
став 1. тачка 6. Статута градске општине Сурчин, (,,Службени лист града Београда” број 44/08 и 12/10), а у складу
са Законом о одређивању максималног броја запослених
у локалној администрацији (,,Службени гласник РС”, број
104/09), донела је
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-115/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.

II ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УПРАВИ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
Члан 1.
У Одлуци о Управи градске општине Сурчин – пречишћен текст (,,Службени лист града Београда” број 5/10 и
20/10), у члану 13. став 2. тачка 1. мења се и гласи:
„1) Кабинет председника;”
Члан 2.
У члану 13. став 2. тачка 8. одлуке, брише се.
Члан 3.
У члану 13. став 2. тачка 9. одлуке, постаје тачка 8.
Члан 4.
Члан 18. одлуке мења се и гласи:
„У Кабинету председника обављају се послови: протокола, организовања посета и пријема код председника,
послови односа са јавношћу, сарадња са медијима, организовање конференција за штампу, послови повереника у
вези са спровођењем Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, информисање јавности о раду
органа општине, сарадња општине са другим општинама у
земљи и иностранству; административно-технички послови и сарадња са другим организационим јединицама у вези
са припремом материјала ради разматрања и одлучивања
надлежних органа општине; сазивања, одржавања седница и израда аката Скупштине, Већа, сталних и повремених
радних тела, комисија, и сл.; давања мишљења и тумачења
о усклађености правних и других општих аката које је донела Скупштина, Веће или њихова радна тела, са важећим
прописима; припремања седница и обрада материјала за
седнице и провера формално-правне исправности нацрта
и предлога аката који се припремају за седнице и израда
аката усвојених на седницама органа општине; чувања изворних докумената о раду Скупштине, председника, Већа
и др. и вођење евиденције о одржаним седницама; стручни
и административни послови за потребе органа општине, и
други послови по налогу начелника Управе и председника.
Члан 5.
Члан 25. одлуке, брише се.
Члан 6.
Чланови 26, 27. ... и 52. одлуке, постају чланови 25. 26. ...
и 51.
Члан 7.
У преосталом делу Одлука о Управи – пречишћен текст,
остаје неизмењен.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20.септембра 2010. године, на основу члана 50. став
2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”,
број 129/07) члана 48. став 3. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и
члана 26. Пословника Скупштине градске општине Сурчин
(,,Службени лист града Београда”, бр. 9/09 и 20/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН
1. Разрешава се Радоје Ђиновић функције члана Већа
градске општине Сурчин, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-118/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.

Скупштина градске општине Сурчин, на седници одржаној дана 20.септембра 2010. године, на основу члана 50.
став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник
РС” број 129/07) члана 48. став 3. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда” број 44/08 и
12/10) и члана 26. Пословника Скупштине градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда” број 9/09 и
20/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СУРЧИН
1. Разрешава се Зоран Митровић Буатхаве функције
члана Већа градске општине Сурчин.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-119/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.
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Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 50. став 3.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, број
129/07) члана 48. став 4. Статута градске општине Сурчин
(,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и члана
22. и 26. Пословника Скупштине градске општине Сурчин
(,,Службени лист града Београда”, бр. 9/09 и 20/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Бира се Милан Брзаковић за члана Већа градске
општине Сурчин, до истека мандата Скупштине градске
општине Сурчин.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-120/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.

Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 50. став 3.
Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС”, број
129/07) члана 48. став 4. Статута градске општине Сурчин
(,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10) и члана
22. и 26. Пословника Скупштине градске општине Сурчин
(,,Службени лист града Београда”, бр. 9/09 и 20/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Бира се Бранка Глоговац за члана Већа градске општине Сурчин, до истека мандата Скупштине градске општине
Сурчин.
2. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-121/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.
Скупштина градске општине Сурчин, на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 18. став 1.
тачка 13. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 12/10), на основу члана 14. став
1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (,,Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 13. Одлуке о оснивању Јавног
предузећа за обављање послова из области туризма (,,Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је
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2. Решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-116/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.
Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 18. став 1. тачка 13. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист
града Београда”, бр. 44/08 и 12/10), члана 14. став 1. Закона
о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса (,,Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07) и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова из области туризма (,,Службени лист града Београда”, бр. 27/08 и 37/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
1. Именује се Бојан Игњатић за директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма, на период од
четири године.
2. Решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-117/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.
Скупштина градске општине Сурчин, на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члан 15. става
1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (,,Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр.
44/08 и 12/10), и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање послова на изградњи гасоводне мреже
и дистрибуцију гаса (,,Службени лист града Београда”, бр,
36/08 и 37/08), донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ПОСЛОВА НА ИЗГРАДЊИ ГАСОВОДНЕ МРЕЖЕ И
ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА

РЕШЕЊЕ

1. Мења се Решење о именовању председника, заменика
председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа
за обављање послова на изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса (,,Службени лист града Београда”, бр. 36/08,
49/08, 45/09 и 54/09), на тај начин што се разрешава председник Надзорног одбора Бранислав Стојић, а уместо истог се
за председника Надзорног одбора, именује Јадранка Стојић.
2. У преосталом делу решење остаје неизмењено,
3. Решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-110/2010, 20. септембра 2010. године

1. Разрешава се Милан Брзаковић, дужности директора
Јавног предузећа за обављање послова из области туризма,

Председник
Владан Јанићијевић с.р.
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Скупштина градске општине Сурчин на седници одржаној 20. септембра 2010. године, на основу члана 15. став 1. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (,,Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05,
108/05 и 123/07), члана 18. тачка 13. Статута градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 12/10),
и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за обављање комуналних и других делатности од општег интереса за
грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, бр. 06/05 и 12/05), донела је следеће

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАЂАНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СУРЧИН
1. Мења се Решење о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног одбора Јавног предузећа за
обављање комуналних и других делатности од општег интереса за грађане градске општине Сурчин (,,Службени лист града Београда”, број 27/08 и 54/09), на тај начин што се разрешава председник Надзорног одбора Милорад Ћеран, а уместо
истог се за председника Надзорног одбора, именује Биљана Ћеран.
2. У преосталом делу решење остаје неизмењено,
3. Решење објавити у ,,Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сурчин
Број I-01-06-111/2010, 20. септембра 2010. године
Председник
Владан Јанићијевић с.р.
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СЕРТИФИКАТ ISO 9001

Народна скупштина Републике Србије је 28. мајаа
2010. године усвојила посебан закон којим се
е
спречава злостављање на раду, као један од об-лика кршења Уставом гарантованог права наа
рад. Законом о спречавању злостављања на радуу
одређене су права, обавезе и одговорности по-слодавца и запослених у вези са злостављањем,,
уређен је поступак за заштиту од злостављањаа
и судска заштита, као и казнене одредбе
е
којима су прописана понашања која се сматрајуу
прекршајем, ко може бити учинилац прекршаја и
висина новчане казне којом учинилац може бити
и
кажњен.

НАРУЏБЕНИЦА

Име и презиме, ЈМБГ (назив фирме)

адреса, телефон, e-mail
текући рачун, ПИБ
назив књиге, количина

Наруџбеницу послати на адресу: ЈП Службени гласник, 11000 Београд, Јована Ристића 1, или на факс: 011/ 30-60-393.
Тел.: 011/36-444-52, 36-310-49, e-mail: prodaja@slglasnik.com. Поштарина и ПДВ урачунати у цену.
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САДРЖАЈ
Страна
Одлука о допуни Пословника Скупштине града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о Градској управи града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о отпису камате на доспеле обавезе по
основу одређених изворних јавних прихода града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о задужењу града Београда (о прихватању обавезе отплате дуга) у функцији подстицања
грађевинске индустрије Републике Србије а по
пројектима које је кандидовао град Београд – – – –
Одлука о постављању пловних објеката на делу обале и воденог простора на територији града Београда
Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима продаје 2.000 социјално непрофитних станова у
Београду– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о униформи и ознакама комуналних полицајаца – – – – – – – – – – – – –
Одлука о укидању Основне школе „Десанка
Максимовић”, Земун – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика Гајдару Алијеву и
Милораду Павићу – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Измене и допуне Програма уређивања и давања
у закуп грађевинског земљишта за 2010. годину – –
Решење о утврђивању престанка функције члану Градског већа града Београда– – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Градског већа града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о промени назива улица на територији
градских општина Вождовац и Чукарица – – – – –
Решење о промени назива улице на територији
градске општине Савски венац – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда– – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова Школских одбора у једном броју основних и
средњих школа на територији града Београда – – –

1
1
2

Страна
Правилник о измени и допуни Правилника о
условима и начину остваривања права на регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи, одмора и рекреације – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја Локалног плана управљања отпадом на територији Београда на животну средину – – – – – – – – –

40
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19
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33
33
33
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34
35-40

СУРЧИН
Одлука о измени Пословника Скупштине градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – –
II одлука о изменама и допунама Одлуке о Управи градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Већа градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу члана Већа градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору члана Већа градске општине
Сурчин – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма– – –
Решење о именовању директора Јавног предузећа за обављање послова из области туризма– – –
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за обављање послова на
изградњи гасоводне мреже и дистрибуцију гаса – –
Решење о измени Решења о именовању председника, заменика председника и члана Надзорног
одбора Јавног предузећа за обављање комуналних
и других делатности од општег интереса за грађане
градске општине Сурчин – – – – – – – – – – – – – –
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