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8. фебруар 2016. године

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 17. Закона о управљању
миграцијама („Службени гласник РС”, број 107/12), члана 12.
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују критеријуми, услови,
обим, и поступак доделе помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији града Београда (у даљем тексту: помоћ).
Помоћ из члана 1. ове одлуке реализује се набавком
пакета грађевинског материјала и куповином сеоских домаћинстава са окућницом, најугроженијим породицама
интерно расељених лица која имају пребивалиште односно
боравиште на територији града Београда.
Члан 2.
По овој одлуци, Град Београд учествује у суфинансирању помоћи, а средства за суфинансирање опредељују се
Одлуком о буџету Града Београда за сваку буџетску годину.
Члан 3.
Помоћ при куповини сеоске куће са окућницом може
бити додељена интерно расељеном лицу са територије АП
Косово и Метохија и члановима његовог породичног домаћинства под следећим условима:
1. да су евидентирани као интерно расељена лица, да поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за
подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног
домаћинства који су били или су и даље у статусу интерно
расељеног лица);
2. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији
града Београда;
3. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају
услове становања;
4. да подоносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност којом могу да реше
своје стамбено питање, да нису укључени у неки други
програм за трајно решавање стамбених потреба и да нису
остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу;
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5. да сеоска кућа са окућницом којом подносилац пријаве конкурише за доделу помоћи испуњава основне услове
за живот и становање и да је уписана у катастру непокретности без терета.
Изабрани корисник може додатно да учествује сопственим средствима у реализацији помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом за решавање стамбених потреба у
износу до 50% од износа који се додељује при куповини сеоске куће са окућницом.
Члан 4.
Помоћ набавком пакета грађевинског материјала може
бити додељена интерно расељеном лицу са територије АП
Косово и Метохија и члановима његовог породичног домаћинства под следећим условима:
1. да су евидентирани као интерно расељена лица, да поседују легитимацију интерно расељеног лица (обавезно за
подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног
домаћинства који су били или су и даље у статусу интерно
расељеног лица);
2. да поседују непокретност коју су сами прибавили;
3. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства имају боравиште/пребивалиште на територији
града Београда;
4. да подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства немају приходе којима би могли да побољшају
услове становања;
5. да подоносилац пријаве и чланови породичног домаћинства не поседују непокретност сем за непокретности
којом конкуришу за доделу помоћи, а којом могу да реше
своје стамбено питање, да нису укључени у неки други
програм за трајно решавање стамбених потреба и да нису
остварили трајно решење кроз пресељење у трећу земљу;
6. да подносилац пријаве који конкурише за доделу пакета грађевинског материјала поседује непокретност са
грађевинском дозволом или да је за наведену непокретност
поднет захтев за легализацију и да је на земљишту на коме
се налази непокретност дозвољена стамбена изградња, да је
непокретност у стању започете изградње, односно на таквом степену изграђености да би се уградњом додељеног
грађевинског материјала непокретност довела у стање у
којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.
Члан 5.
Стамбене потребе лица из члана 1. став. 1. ове одлуке решавају се према броју чланова породичног домаћинства, и то за
самца или два члана – непокретност површине до 30 m², а за
сваког следећег члана породичног домаћинства још по 10 m².
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Члан 6.
Чланом породичног домаћинства, сматрају се: брачни
и ванбрачни друг, дете рођено у браку, ван брака, усвојено или пасторак, родитељи брачних другова и лица која су
брачни другови по закону дужни да издржавају.
Члан 7.
Ред првенства за избор корисника утврђује се на основу
броја бодова којe корисник као подносилац пријаве и чланови његовог домаћинства остваре, а према следећим критеријумима:
1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова;
Максималан број бодова који се може добити на основу
овог мерила износи – 50 бодова;
2) Број малолетне деце у породичном домаћинству:
(1) породично домаћинство до двоје малолетне деце –
10 бодова;
(2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
3) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:
(1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
(2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
(3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
4) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству
– 20 бодова.
5) Стамбена ситуација породичног домаћинства:
(1) породично домаћинство смештено у колективном
центру – 10 бодова;
(2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном
простору без основних хигијенско-санитарних услова – 20
бодова;
6) Материјални положај породичног домаћинства:
(1) породично домаћинство са приходима већим или
у висини од 50% просечне месечне зараде без пореза и
доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 10 бодова;
(2) породично домаћинство са приходима испод 50%
просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије, по члану – 20 бодова;
7) Смањење или губитак радне способности или телесно
оштећење:
(1) по основу смањења или губитка радне способности
подносиоца пријаве или члана породичног домаћинства:
– ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
– ако постоји потпуни губитак радне способности – 20
бодова.
(2) по основу телесног оштећења подносиоца пријаве
или члана породичног домаћинства:
– за телесно оштећење 100% – 20 бодова;
– за телесно оштећење 90% – 15 бодова;
– за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне
способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице
добија више бодова;
8) Болести од већег социјално-медицинског значаја, у
складу са прописима о здравственој заштити: подносилац
пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20
бодова;
Ово мерило се примењује ако подносилац пријаве или
чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани
по основу тачке 7) подтач. (1) и (2) овог члана.
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9) Регистровано сеоско газдинство – 20 бодова;
10) Породично домаћинство чији је члан настрадао или
нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке
Федеративне Републике Југославије: по настрадалом/несталом члану – 20 бодова;
11) Бруто површина непокретности, по члану породичног домаћинства:
1. до 15 m² – 50 бодова;
2. до 24 m² – 30 бодова.
Члан 8.
Ако два или више подносилаца пријаве имају исти број
бодова, предност ће имати подносилац пријаве који:
1) има већи број малолетне деце;
2) већи број чланова породичног домаћинства;
3) има трудну жену у породичном домаћинству;
4) дуже борави на подручју града Београда;
5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.
Члан 9.
Сваким појединачним јавним позивом могу се утврдити
додатни услови реализације помоћи из члана 1. ове одлуке
који су предвиђени донаторским уговорима и програмима.
Члан 10.
За сваки од начина доделе помоћи из члана 1. ове одлуке
расписује се посебан јавни позив.
Комисија за избор корисника (у даљем тексту: комисија)
образује се за сваки појединачни јавни позив.
Комисију из става 2. овог члана образује градоначелник
града Београда.
Комисија је састављена од председника и најмање два
члана, коју чине представници надлежних служби Града
Београда, градски повереник за избеглице, а по потреби у
раду Комисије може учествовати и представник Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.
Комисија доноси Пословник о раду, припрема конкурсну документацију и објављује јавни позив.
Административне и стручне послове за потребе комисије обавља организациона јединица Градске управе Града
Београда надлежна за послове у области социјалне заштите.
Члан 11.
Јавни позив се објављује на огласној табли Градске управе Града Београда, градског повереника за избеглице,
општинских повереника за избеглице, званичној интернетпрезентацији Града Београда.
Рок за подношење пријава на Јавни позив не може бити
краћи од 15 дана од дана објављивања Јавног позива.
Члан 12.
Комисија утврђује предлог листе реда првенства о избору корисника помоћи.
Предлог листе се објављује на огласној табли Градске
управе Града Београда, градског повереника за избеглице,
општинских повереника за избеглице, званичној интернетпрезентацији Града Београда.
На предлог листе из претходног става, учесници јавног
позива могу поднети приговор комисији у року од 15 дана
од дана објављивања предлога ранг листе.
Одлуку, по приговорима, комисија доноси у року од 15
дана од дана пријема приговора.
Након одлучивања по приговорима, комисија утврђује
коначну листу реда првенства.
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Члан 13.
На основу коначне листе реда првенства, градоначелник
града Београда доноси одлуку о избору корисника помоћи
и овлашћује руководиоца организационе јединице Градске
управе Града Београда која је надлежна за послове у области социјалне заштите да закључи уговоре са изабраним
корисницима.
Одлука о избору корисника помоћи објављује се на званичној интернет-презентацији Града Београда.
Члан 14.
Контролу наменског коришћења помоћи врши Комисија
уз подршку организационе јединице Градске управе Града
Београда која је надлежна за послове у области социјалне
заштите.
У случају ненаменског коришћења помоћи, изабрани
корисник има обавезу враћања целокупне новчане вредности помоћи.
Члан 15.
Уговором из члана 15. став 2. ове одлуке уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а
нарочито: утврђен предмет помоћи, рок у коме се помоћ
реализује, износ средстава и начин обезбеђења и преноса
средстава, инструменти обезбеђења за случај ненаменског
трошења средстава обезбеђених за реализацију помоћи, односно за случај неизвршења уговорне обавезе.
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града, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана
од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације, чији је оснивач Град Београд, односно градска
општина Града Београда.
3. Максималан број запослених на неодређено време у
организационим облицима у систему локалне самоправе
града Београда је:
Р.Б.

Назив организационог облика у систему локалне самоуправе
града Београда

Број
запослених

1.

Градска управа града Београда

2.

Служба за интерну ревизију града Београда

2.105
22

3.

Служба за буџетску инспекцију

24

4.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

31

5.

Градско правобранилаштво града Београда

37

6.

Заштитник грађана

7.

Предшколске установе

7.1

Савски венац

291

7.2

Звездара

729

7.3

„Полетарац” Барајево

7.4

Чукарица

779

7.5

Сурчин

127

7.6

„Лане” Гроцка

263

7.7

„Др Сима Милошевић” Земун

639

7.8

„Јелица Обрадовић” Младеновац

151

7.9

„Наша радост” Сопот

7.10

„Перка Вићентијевић” Обреновац

7.11

Раковица

542

7.12

„Чика Јова Змај” Вождовац

628

5
7.126

91

67
246

7.13

„Бошко Буха” Палилула

655

Члан 16.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

7.14

„11 април” Нови Београд

953

7.15

„Ракила Котаров Вука” Лазаревац

189

7.16

Врачар

322

7.17

„Дечји дани” Стари град

303

Скупштина Града Београда
Број 5-80/16-С, 8. фебруара 2016.године

7.18.

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда

151

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8.
фебруара 2016. године, на основу члана 24. став 1. Закона
о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), члана 8. став 1. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон),
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 6. Закона о начину
одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15), донела је

ОД Л У КУ
О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Овом одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време за сваки организациони облик у
систему локалне самоуправе Града Београда за календарску 2015. годину, чиме се спроводи Одлука о максималном
броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне
покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015.
годину („Службени гласник РС”, бр. 101/15 и 114/15).
2. Систем локалне самоуправе града Београда, чине органи Града Београда, органи градских општина Града Бео-

8.

Установе културе

8.1

Библиотека града Београда

1.172

8.2

Библиотека „Милутин Бојић”

21

8.3

Библиотека „Влада Аксентијевић”

14

8.4

Библиотека „Димитрије Туцовић”

12

8.5

Музеј града Београда

38

8.6

Завод за заштиту споменика и културе града Београда

47

8.7

Историјски архив Београда

46

8.8

Музеј Николе Тесле

7

8.9

Педагошки музеј

9

250

8.10

Музеј афричке уметности

9

8.11

Музеј аутомобила

1

8.12

Кућа легата

8.13

Позориште на Теразијама

6

8.14

Београдско драмско позориште

86

8.15

Југословенско драмско позориште

98

136

8.16

Позориште Атеље 212

86

8.17

Позориште „Звездара театар”

17

8.18

Битеф театар

19

8.19

Позориште „Бошко Буха”

62

8.20

Мало позориште „Душко Радовић”

54

8.21

Позориште лутака „Пинокио”

26

8.22

Позориште „Пуж”

13

8.23

Омладинско позориште „Дадов”

8.24

Културни центар Београда

37

8.25

Дом омладине Београда

22

8.26

Дечји културни центар Београд

19

8.27

Центар за ликовно образовање

2

8.28

Продајна галерија „Београд”

8.29

Центар београдских фестивала

8.30

Вук Стефановић Караџић

9

5
16
5

9.

Установе социјалне заштите

56

9.1

Прихватилиште за одрасла и стара лица Београд

50
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9.2

Градски центар за социјално предузетништво Београда

10.

Туристичка организација Београда

11.

Број
запослених

Р.Б.

8. фебруар 2016.

Назив организационог облика у систему локалне самоуправе
града Београда

Број
запослених

6

47.1

Управа градске општине

111

35

47.2

ЈП „Пословни простор”

13

ЈКП „Београдски водовод и канализација”

2.227

47.3

Центар за образовање и културу „Божидарац 1947”

3

12.

ЈКП „Градска чистоћа”

1.628

47.4

НУ „Божидар Аџија” у ликвидацији

1

13.

ЈКП ГСП „Београд”

5.283

47.5

СРОЦ „Врачар”

14.

ЈКП „Зеленило-Београд”

1.107

48.

Градска општина Вождовац

223

15.

ЈКП „Градске пијаце”

181

48.1

Управа градске општине

180

16.

ЈКП „Погребне услуге”

405

48.2

Месна заједница Рипањ

1

17.

ЈКП „Инфостан”

183

48.3

ЈП „Пословни простор”

11

1.101

48.4

Установа НУ „Светозар Марковић”

205

48.5

Установа спортски центар „Вождовац”

26

18.

ЈКП „Београдпут”

19.

ЈП „Градско стамбено”

20.

ВУ „Ветерина Београд”

185

49.

Градска општина Сурчин

187

21.

ЈКП „Јавно осветљење”

155

49.1

Управа градске општине

89

22.

ЈКП „Београдске електране”

1.940

49.2

„Културни центар Сурчин”

11

23.

ЈУП „Урбанистички завод Београда”

135

49.3

ЈП Сурчин

61

24.

ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда

270

49.4

ЈП за спорт и рекреацију

11

25.

ЈП „Ада циганлија”

55

49.5

ЈП Сурчин Гас

26.

ЈП „Сава центар”

108

49.6

ЈП за информисање

27.

ЈКП „Паркинг сервис”

621

50.

Градска општина Чукарица

204

28.

ЈП „Београдска тврђава”

15

50.1

Управа градске општине

164

29.

ЈП „Хиподром Београд”

15

50.2

Културни центар „Чукарица”

15

30.

ЈВП „Београдводе”

161

50.3

ЈП „Пословни простор”

22

31.

„Арена Београд” д.о.о.

40

50.4

Културна установа – Галерија 73

32.

УФК СРЦ Ташмајдан

90

51.

Градска општина Младеновац

457

10

51.1

Управа градске општине

100

160

51.2

Центар за културу Младеновац

7

51.3

Туристичка организација Младеновац

6

51.4

ЈКП „Младеновац”

51.5

ЈП ДИП „Младеновац”

25

51.6

СРЦ „Младеновац”

40

51.7

ЈКП „Пијаце Младеновац”

52.

Градска општина Земун

257

52.1

Управа градске општине

189

52.2

Oпштинско правобранилаштво

52.3

ЈП „Пословни простор”

33

52.4

Агенција ЈП „Пословни простор Земун за одржавање пословног простора” д.о.о.

31

33.

СРЦ „Пионирски град”

34.

Електроизградња доо

35.

Велетржница-Београд д.о.о.

36.

ГЦФК „Стари диф”

40

37.

Зоолошки врт града Београда д.о.о.

40

38.

Градски завод за вештачења

65

39.
40.

Завод за изградњу доо
Регионална агенција за развој и европске интеграције доо

40

44
13

41.

Слободна зона Београд ад

3

42.

Привредно друштво „Бг хала” доо

2

43.

Градска општина Лазаревац

1.077

43.1

Управа градске општине

43.2

Општинско правобранилаштво

115
2

43.3

Месне заједнице општине Лазаревац

6

43.4

ЈП Дирекција Лазаревац

52

43.5

ЈП за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација”

150

43.6

ЈП за комуналну привреду „Лазаревац”

728

43.7

Установа културе „Прво приградско позориште Лазаревац”

43.8

Центар за културу Лазаревац

43.9

Туристичка организација Лазаревац

3
19
2

44.

Градска општина Обреновац

771

44.1

Управа Градске општине

109

44.2

Општинско правобранилаштво

44.3

ЈКП „Топловод”

109

43.4

ЈКП „Водовод и канализација

183

44.5

ЈКП „Обреновац”

190

44.6

ЈП за заштиту и унапређење жив. сред. на територији ГО
Обреновац

3

11

44.7

ЈКП „Паркинг сервис”

39

44.8

ЈП за изградњу Обреновца

42

44.9

ЈП „Пословни простор”

13

44.10

ЈП Спортско културни центар Обреновац

72

45.

Градска општина Савски венац

131

45.1

Управа градске општине

109

45.2

ЈП „Пословни простор”

15

45.3

Дечји културни центар „Мајдан”

46.

Градска општина Звездара

184

7

46.1

Управа градске општине

159

46.2

ЈП „Пословни простор”

9

46.3

ЈП СЦ „Олимп-Звездара”

16

47.

Градска општина Врачар

154

5
26

8
7

3

244

35

1

52.5

Туристички центар Земун

3

53.

Градска општина Барајево

177

53.1

Управа градске општине

53.2

Општинско правобранилаштво

88
2

53.3

МЗ Шиљаковац

1

53.4

Центар за културу Барајево

9

53.5

ЈКП „10. октобар” Барајево

66

53.6

Дирекција за развој и изградњу ГО Барајево

54.

Градска општина Нови Београд

273

54.1

Управа градске општине

211

54.2

Општинско правобранилаштво

54.3

ЈП „Пословни простор”

18

54.4

ЈП Спортски центар „Нови Београд”

40

54.5

Установа културе „Новобеоградска културна мрежа”

55.

Градска општина Палилула

192

55.1

Управа градске општине

162

55.2

Општинско правобранилаштво

55.3

Установа културе „Палилула”

12

55.4

ЈП за управљање и коришћење пословним простором „Пословни центар општине Палилула”

15

56.

Градска општина Стари град

220

56.1

Управа градске општине

104

11

2

2

3

56.2

ЈП „Пословни простор”

38

56.3

СЦ „Милан Гале Мушкатировић

66

56.4

Установа културе „Пароброд”

57.

Градска општина Раковица

233

12

57.1

Управа градске општине

187

57.2

ЈП „Пословни центар Раковица”

41

8. фебруар 2016.
Р.Б.
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града Београда

Број
запослених

57.3

Центар за културу и образовање Раковица

58.

Градска општина Гроцка

268

5

58.1

Управа градске општине

118

58.2

Центар за културу Гроцка

2

58.3

ЈКП Гроцка

4

58.4

ЈП „Дирекција за изградњу општине Гроцка”

18

58.5

ЈКП „Водовод и канализација”

89

58.6

ЈП „Топлификација”

58.7

ЈП „Пијаце и зеленило”

1

58.8

ЈП „Грочански комуналац”

59.

Градска општина Сопот

237

59.1

Управа градске општине

67

59.2

Центар за културу Сопот

10

59.3

ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот”

17

59.4

ЈКП „Пијаце Ропочево”

49

59.5

ЈКП „Сопот”

94

32
4

УКУПНО:

32.385

4. У организационим облицима – установама социјалне заштите, основаним од стране Републике Србије и града
Београда, констатовано је да је број запослених у: Заводу за
васпитање деце и омладине Београд – 51, Центру за заштиту одојчади, деце и омладине Београд – 351, Геронтолошком
центру Београд – 1.209, Центру за социјални рад Града Београда – 557 и Центру за смештај и дневни боравак деце и
омладине ометене у развоју Београд – 380. Наведене установе пружају услуге социјалне заштите, које се финансирају
средствима буџета Републике Србије и средствима буџета
Града Београда.
5. У оквиру максималног броја запослених утврђеног у
тачки 3. ове одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време
за кoји има обезбеђену масу средстава за зараде.
6. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 11-71/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 14. и 111. Закона о социјалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11), члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број
51/09) и 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И
УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 1.
У члану 4. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 42/12,
65/12, 31/13, 57/13, 37/14 и 82/15), у тачки 1) после подтачке
1.2) додаје се нова подтачка која гласи:
„1.2.а лични пратилац детета”.
У истом члану у тачки 2) додаје се нова подтачка која
гласи: „2.3.а) персонална асистенција”.

Број 4 – 5

У истом члану тачка 4) мења се и гласи:
„4. услуге смештаја
4.1. привремени смештај у прихватилиште и прихватну
станицу
А) Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју
Б) Дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју
В) Дневни боравак одраслих и старијих лица
4.2. услуга предах смештаја”.
Члан 2.
После члана 14. додаје се нови пододељак и нови чланови који гласе:
„1.2.а) Лични пратилац детета
Члан 14а
Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом,
односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка
за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења,
облачења и комуникације са другима, под условом да је
укључено у васпитно-образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак
средње школе.
Члан 14б
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним потребама детета ради
укључивања у редовно школовање, активности у заједници
и успостављања већег нивоа самосталности и укључују:
а) помоћ код куће у облачењу и одржавању личне хигијене;
б) помоћ у заједници, што укључује: помоћ у коришћењу
градског превоза, помоћ у кретању, одлазак на места за
провођење слободног времена и друге врсте подршке.
Члан 14в
Услуга личног пратиоца детета обезбеђује се у трајању
до 40 часова недељно, у складу са процењеним потребама
корисника, о чему одлучује Градски центар за социјални
рад у Београду (у даљем тексту: Градски центар) решењем.
При утврђивању потреба и целисходности обезбеђивања услуге лични пратилац детета, Градски центар посебно ће ценити породични статус домаћинства детета са
сметњама у развоју, као и степене подршке, а у складу са
прописаним стандардима за пружање услуга социјалне
заштите.
Предност ће имати деца из једнородитељских породица,
које немају других чланова породичног домаћинства који
могу преузети бригу о детету, као и деца са I и II степеном
подршке.”
Члан 3.
После члана 30. додаје се нови пододељак и нови чланови који гласе:
„2.3а) Персонална асистенција
Члан 30а
Услуга персоналне асистенције доступне су пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним стандардима за
пружање услуга социјалне заштите, која остварују право на
увећани додатак за помоћ и негу другог лица, способна су
за самостално доношење одлука, радно су ангажована или
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су активно укључена у рад различитих удружења грађана,
спортских друштава, политичких партија и других облика
друштвених активности, односно укључена су у редовни
или индивидуални образовни програм.

Изузетно од става 1. овог члана, кориснику се може пружити ургентно збрињавање услугом предах смештај, о чему
пружалац услуге обавештава Градски центар у року од три
дана, након чега ће Градски центар донети решење.”

Члан 30б
Услуга персоналне асистенције остварује се кроз активности усмерене ка задовољавању личних и животних потреба, ради успостављања већег нивоа самосталности.
Активности услуге персоналне асистенције усмерене су
ка одржавању и унапређењу квалитета живота корисника,
у зависности од идентификованих потреба и капацитета за
самостално обављање одређених активности, као и капацитета породице корисника и доступних ресурса.

Члан 6.
У члану 70. после става 3, додаје се став 4, који гласи:
„У нарочито оправданим случајевима, када не постоји
могућност издавања топлог оброка, сувог оброка или готовог пакета намирница, кориснику права може се извршити
давање примереног износа у готовом новцу.”

Члан 30в
Персонални асистент ангажован је у раду са једним корисником, најмање 20 а највише 40 сати недељно, према
процењеним потребама и капацитетима корисника, о чему
одлучује Градски центар решењем.”
Члан 4.
После назива одељка: „4. услуге смештаја” назив пододељка „привремени смештај у прихватилиште и прихватну
станицу мења се и гласи: „4.1. привремени смештај”.
Члан 5.
После члана 55. додају се нови пододељак и чланови који
гласе:
„4.2. Предах смештај
Члан 55а
Услуга предах смештаја је краткорочни и повремени
смештај деце и младих са сметњама у развоју, који се обезбеђује као дневни, викенд или вишедневни смештај, ради
пружања подршке корисницима и њиховим породицама у
одржавању и побољшању квалитета живота, са циљем останка корисника у породици.
Предах смештајем обезбеђује се краткорочна и повремена нега деци и младима са сметњама у развоју, унапређују
се и развијају вештине самосталног живота, стварају могућности за укључивање у заједницу, као и за развијање, очување и унапређење снага породице.”
Члан 55б
Услуга предах смештаја пружа се деци и младима са сметњама у развоју узраста од пет до 26 година живота, и то:
а) са интелектуалним тешкоћама и аутизмом;
б) са вишеструким сметњама у развоју;
в) са сензорним инвалидитетом;
г) са физичким инвалидитетом.
Услуга из става 1. овог члана пружа се до 45 дана у току
календарске године, с тим што може трајати најдуже 20
дана у континуитету.
Члан 55в
Услуга предах смештаја остварује се кроз програмске
активности којима се, у складу са проценом потреба корисника пружају смештај, исхрана, здравствена заштита,
помоћ при облачењу, храњењу, обављању личне хигијене и
кретању, радно-окупационе, едукативне активности и организовање слободног времена, у складу са прописаним стандардима за пружање услуге предах смештаја.
Члан 55г
О услузи предах смештаја одлучује Градски центар решењем.

Члан 7.
После члана 74г назив главе „IV ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ” мења се и гласи: „IV
ПРОГРАМИ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА”.
Члан 8.
Члан 79. мења се и гласи:
„Програмима од јавног интереса у смислу ове одлуке
сматрају се програми које реализују удружења у области:
социјалне заштите, борачко инвалидске заштите, заштите
лица са инвалидитетом, заштите избеглица и интерно расељених лица са Косова и Mетохије, заштите и промовисања људских и мањинских права, а од интереса су за град
Београд (у даљем тексту: програми).”
Члан 9.
Члан 80. мења се и гласи:
„Средства за финансирање програма или недостајућег
дела средстава за финансирање програма обезбеђују се у
буџету Града Београда.
Средства из става 1. овог члана додељују се удружењима
на основу спроведеног јавног конкурса и закључених уговора о реализацији одобрених програма”
Члан 10.
Члан 81. мења се и гласи:
„Програми у смислу ове одлуке су:
1) развојни програми и
2) редовни програми.
Развојни програми су програми који не трају дуже од
12 месеци, иновативног су карактера и испуњавају услове
предвиђене јавним конкурсом.
Редовни програми су програми који се спроводе у континуитету минимум пет година на територији града Београда
за кориснике са пребивалиштем на територији града Београда и испуњавају услове предвиђене јавним конкурсом.”
Члан 11.
После члана 81. додају се нови чланови, који гласе:
„Члан 81а
Избор програма врши се применом следећих критеријума:
1) Обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања области у којој се Програм спроводи, дефинисаност циљева програма, усклађеност активности са наведеним циљевима и резултати који произилазе из програма;
2) Дужина реализације програма, број корисника које
обухвата програм, број и квалификације стручних и других
лица која су ангажована на програму;
3) Усклађеност предвиђеног буџета и активности програма, оправданост предвиђених трошкова, суфинансирање
програма из других извора;
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4) Законитост у коришћењу и ефективност средстава
добијених у ранијем периоду из буџета Града Београда и испуњеност уговорних обавеза.
Сваким појединачним јавним конкурсом биће утврђени додатни критеријуми за избор програма из става 1. овог
члана.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. и
члана 97. ст. 1. и 2. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 12. тачка 6)
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон), донела је

Члан 81б.
Комисију за избор програма (у даљем тексту: комисија)
образује градоначелник града Београда.
Посебна Комисија се образује за сваки појединачни јавни конкурс.
Комисију чине председник и најмање два члана.
Конкурс се објављује на званичној интернет-презентацији Града Београда и Порталу е-Управа.
Рок за подношење пријава на конкурс не може бити
краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОДЛУКУ

Члан 81в
Комисија утврђује предлог листе вредновања и рангирања пријављених програма.
На предлог листе вредновања и рангирања програма из
претходног става, учесници конкурса могу поднети приговор Комисији у року од пет дана од дана објављивања предлога листе вредновања и рангирања програма на званичној
интернет-презентацији Града Београда и Порталу е-Управа.
Одлуку по приговорима комисија доноси у року од 15
дана од дана пријема приговора.
Након одлучивања по приговорима, комисија утврђује
коначну ранг листу.
На основу коначне ранг листе, градоначелник града Београда доноси одлуку о избору програма и овлашћује руководиоца организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове социјалане заштите да закључи
уговор са изабраним удружењем.
Члан 81г
Уговором из члана 81в, став 5. уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито
средства финансијског обезбеђења за случај ненаменског
трошења средстава обезбеђених за реализацију програма,
односно за случај неизвршења уговорних обавеза, у складу
са законом.”
Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Правилник о условима, критеријумима и начину финансирања
програма од јавног интереса средствима Секретаријата
за социјалну заштиту за период од 2015. до 2018. године
(„Службени лист Града Београда”, број 3/15).”
Уговори који су закључени на основу правилника из
става 1. овог члана остају на снази до истека рока за који су
закључени.
Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 5-81/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБИМУ СРЕДСТАВА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА ГРАДА И ГРАДСКИХ ОПШТИНА И
УТВРЂИВАЊУ ПРИХОДА КОЈИ ПРИПАДАЈУ ГРАДУ,
ОДНОСНО ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА У 2016. ГОДИНИ
Члан 1.
У Одлуци о обиму средстава за вршење послова града и
градских општина и утврђивању прихода који припадају граду,
односно градским општинама у 2016. години („Службени лист
Града Београда”, бр. 81/15), у члану 5. став 1. мења се и гласи:
„Укупна средства за јавну потрошњу градских општина,
утврђена чланом 4. ове одлуке повећавају се за износ средстава која се преносе из буџета Града тим градским општинама за финансирање капиталних издатака.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда’’.
Скупштина Града Београда
Број 4-92/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8.
фебруара 2016. године, на основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени
гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВУ
НА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Члан 1.
У Одлуци о праву на накнаду дела тршкова боравка деце
у предшколској установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице („Службени лист Града Београда”, број 2/15,
члан 6, мења се и гласи:
„Месечни износ који се признаје као основ за обрачун
дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи може бити највише до економске цене која је утврђена
Решењем о утврђивању економске цене програма васпитања
и образовања у предшколским установама чији је оснивач
град Београд, а које доноси градоначелник града Београда,
односно износ од највише 27.136 динара месечно по детету.
Месечни износ накнаде дела трошкова боравка деце у
приватној предшколској установи износи највише до 80%
економске цене из става 1. овог члана, односно износ од
највише 21.709 динара месечно по детету.
Обавезно учешће подносиоца захтева износ 20% економске цене која је утврђена Решењем о утврђивању еко-
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номске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач Град Београд, односно
5.427 динара.
Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје као основ за обрачун дела
трошкова боравка деце, са бројем радних дана за обрачунски месец. Уколико је уговорена цена боравка деце у приватној предшколској установи нижа од економске цене из
става 1. овог члана, дневни износ се утврђује дељењем уговорене месечне цене приватне предшколске установе са
бројем радних дана за обрачунски месец.
За дане одсуства детета, признаје се 50% од дневног износа, односно режијски трошкови.
Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане викенда, државних и верских празника у Републици Србији, који се празнују и обележавају нерадно.
Приликом обрачуна накнаде дела трошкова боравка деце
у приватној предшколској установи, узима се укупан износ за
накнаду дела трошкова боравка деце у праватној предшколској установи, који се утврђује сабирањем следећих износа:
– износ за дане присуства детета (добија се множењем
дневног износа са бројем дана присуства детета у приватној
предшколској установи) и
– износ за дане одсуства детета (добија се множењем
половине дневног износа са бројем дана одсуства детета у
приватној предшколској установи).
Од тако добијеног износа за накнаду дела трошкова боравка деце у приватној предшколској установи одузима се обавезно учешће подносиоца захтева у износу од 5.427 динара.
Уплата наканде дела трошкова боравка деце у приватној
предшколској установи, врши се из средстава буџета града Београда на текући рачун родитеља, старатеља, усвојитеља или хранитеља, на основу решења о преносу средстава и месечног извештаја о присутности детета у приватној
предшколској установи потписаног од стране овлашћеног
лица, а који приватна предшколска установа доставља организационој јединици до 5. у месецу за претходни месец.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. марта 2016. године.
Скупштина Града Београда
Број 6-83/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд
(„Службени лист Града Београда”, бр. 15/07 и 78/15) и члана
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПРА ВИЛ А
БЕОГРАДСКОГ ФЕСТИВАЛА ДОКУМЕНТАРНОГ И
КРАТКОМЕТРАЖНОГ ФИЛМА
Члан 1.
Београдски фестивал документарног и краткометражног филма (у даљем тексту: фестивал), стална манифеста-
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ција у области културе од значаја за град Београд, међународни је такмичарски фестивал филмских остварења по
врстама: документарни, кратки играни (у даљем тексту:
краткометражни играни) и анимирани филм.
Фестивал се одржава једном годишње, у последњој недељи марта.
Члан 2.
На фестивалу се приказују домаћи и страни документарни, краткометражни играни и анимирани филмови
реализовани између два фестивала, као и филмови стари
највише две године који нису били пријављивани за такмичење или дати на увид уметничком директору фестивала у
претходном селекционом периоду.
Члан 3.
Фестивал чине следећи програмски делови:
– домаћи такмичарски програм,
– регионални такмичарски програм који чине филмови
земаља Југоисточне Европе,
– међународни такмичарски програм који чине филмови из целог света,
– нетакмичарски филмски програми.
Члан 4.
Циљеви фестивала су: представљање селекције једногодишње, и у посебним случајевима, старије домаће,
регионалне и светске продукције документарног, краткометражног играног и анимираног филма; допринос развоју филмске уметности; подстицај креативности аутора,
допринос развоју и популаризацији документарног и краткометражног филма.
Члан 5.
Фестивал нема статус правног лица.
Члан 6.
Фестивал има знак.
Знак фестивала је кружног облика, налик средњовековном штиту са тачкама по ободу у чујем средишту је приказ
Београдске тврђаве са отвореном капијом испред које је
једрењак. У доњем делу знака, хоризонтално су речи: Филмски фестивал Београд. Уз знак наводи се назив: Београдски
фестивал документарног и краткометражног филма (верзија на енглеском језику: Belgrade Documentary and Short
Film Festival) и редни број фестивала.
О промени и употреби знака фестивала одлучује Град
Београд.
Члан 7.
На промотивним материјалима фестивала обавезно је
истицање знака фестивала и грба Града Београда.
Члан 8.
Фестивал има Одбор и уметничког директора.
Одбор има председника и четири члана које именује
Скупштина града Београда на период од четири године.
Уметничког директора именује Скупштина Града Београда из реда афирмисаних личности из области културе,
на период од четири године.
Члан 9.
Одбор фестивала утврђује: програм фестивала и износ
средстава потребних за реализацију програма (програм
и предрачун трошкова), одређује место, време и дужину
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трајања фестивала, подноси извештај градоначелнику града
Београда о одржаном фестивалу са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о уметничком
нивоу програма фестивала, посећености, медијској кампањи и сл., образује одговарајуће жирије за доделу награда
фестивала и врши друге послове везане за одржавање фестивала.
Члан 10.
Фестивал представља председник Одбора фестивала
или лице које он овласти уз претходну сагласност Града Београда.
Члан 11.
Уметнички директор припрема и предлаже Одбору фестивала концепцију и програм фестивала, концепцију нетакмичарских програма фестивала, као и коначни програм
фестивала, даје сугестије при изради каталога и других публикација фестивала и врши друге послове везане за утврђивање програма фестивала.
Члан 12.
Уметнички директор, уз консултовање Одбора фестивала, прегледом свих пријављених односно позваних филмова,
формира такмичарске селекције, као и нетакмичарске у оквиру којих ће ван такмичарске конкуренције бити приказани филмови који су одабрани за учешће на фестивалу, али
нису успели да се квалификују за такмичарску селекцију.
Члан 13.
Жири је стручно тело Одбора фестивала које се образује
за рад на једном фестивалу.
Жири се образује одлуком коју доноси Одбор фестивала.
Члан 14.
Одбор фестивала доставља програм и предрачун трошкова фестивала организационој јединици Градске управе
Града Београда надлежној за послове културе најкасније до
1. јула текуће године за фестивал који ће се одржати у наредној години.
Члан 15.
Организационе, стручне, административне, финансијске и техничке послове за потребе фестивала обавља правно
лице коме обављање тих послова, уговором на четири године, повери Град Београд.
Уговор из става 1. овог члана закључује руководилац
организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове културе.
Надзор над обављањем поверених послова врши организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове културе.
Члан 16.
Извештај о одржаном фестивалу са извештајем о утрошеним и оствареним средствима и мишљењем о уметничком нивоу програма фестивала, посећености, медијској
кампањи и слично, Одбор фестивала доставља организационој јединици Градске управе Града Београда надлежној за
послове културе, најкасније у року од 60 дана од дана завршетка фестивала.
Члан 17.
Средства за одржавање фестивала обезбеђују се у буџету Града Београда на основу сагледаног програма и предра-

Број 4 – 9

чуна трошкова фестивала, као и осталих потреба у области
културе за која се средства обезбеђују у буџету Града Београда.
Поред средстава из става 1. овог члана, Одбор фестивала обезбеђује средства за одржавање фестивала и из других
извора, у складу са законом.
Члан 18.
За учешће на фестивалу могу се пријавити домаћи и
страни краткометражни документарни, играни и анимирани филмови, као и дугометражни документарни филмови
намењени јавном приказивању. Уз пријаву је потребно приложити сагласност продуцента – произвођача.
Право пријављивања имају правна лица која су регистрована за производњу филмова, као и аутори филмова.
Сви филмови морају имати обезбеђен превод на
енглески језик (укључујући и домаће филмове), односно на
српски језик када је реч о иностраним филмовима.
Члан 19.
Домаћи и страни такмичарски програм формирају се
од филмова који су претходно пријављени, као и од филмова чијим је ауторима и продуцентима позив за учешће
упутио уметнички директор фестивала. Одбор фестивала,
сваке године, најкасније 90 дана пре почетка фестивала, на
одговарајући начин обавештава продуценте и ауторе о начину пријављивања филмова. Пријављивање за учешће на
фестивалу може трајати најкасније до 60 дана пре почетка
фестивала. Изузетак су филмови интересантни за фестивал, а чији завршетак се очекује непосредно пре почетка
фестивала. Ови филмови могу бити уврштени на захтев
уметничког директора до дана штампања каталога фестивала, а на основу одлуке Одбора фестивала о селекцијама.
Сви филмови у такмичарском програму, односно њихови продуценти – произвођачи, како домаћи тако и страни,
немају право на надокнаду за приказивање филмова.
Филмови у нетакмичарском програму, односно њихови продуценти – произвођачи, како домаћи тако и страни,
могу имати право на надокнаду за приказивање филмова
само у изузетним случајевима, а на основу одлуке Одбора
фестивала.
Члан 20.
Одбор фестивала, на предлог уметничког директора, доноси одлуку о селекцијама, за сваку селекцију појединачно.
Члан 21.
На фестивалу могу бити приказани филмови чије су
фестивалске копије следећих формата: DCP, BLU-RAY,
Н.246.
Одбор фестивала задржава право да, у изузетним случајевима, уврсти у програм филмове чије су копије архивских или технолошки напреднијих формата од наведених.
Члан 22.
Пријављени филмови се не могу повући из програма
фестивала.
Коначну одлуку о програму фестивала доноси Одбор
фестивала на предлог уметничког директора.
Члан 23.
На фестивалу се додељују награде.
Одбор фестивала, на предлог уметничког директора, у
складу са буџетом фестивала, доноси одлуку о броју и врсти награда које се додељују на фестивалу.
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Члан 24.
Осим награда фестивала, на фестивалу могу бити додељене и награде других установа и организација, за које
давалац награде формира посебан жири.
Члан 25.
Одбор фестивала има право да задржи копије филмова из званичног програма 30 дана по завршетку фестивала
ради организације фестивалских реприза.
Члан 26.
Даном ступања на снагу ових правила Београдског фестивала документарног и краткометражног филма престају
да важе Правила Београдског фестивала документарног и
краткометражног филма („Службени лист Града Београда”,
број 78/14).
Члан 27.
Ова правила Београдског фестивала документарног и
краткометражног филма ступају на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-91/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ, РАБЛЕОВЕ И ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТСКИХ ТЕРЕНА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације простора
између Улице Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена, градска општина Звездара (у даљем тексту:
План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Звездара, простор
између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских терена у Миријеву, односно К.П. 2230/1 КО Миријево
са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће,
односно планиране мреже, површине око 1,5 ha.
Коначна граница плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Предметна локација, се по важећем Регулационим плану насеља Миријево („Службени лист Града Београда”, број
28/02) налази у површини макрограђевинског блока „Г” и
микрограђевинског блока „Б” – становање великих густина,
зелене површине – објекти спорта и рекреације.
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Према Генералном плану Београда 2021 („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14)
предметна локација се налази у површинама намењеним за
спорт, спортске објекте и комплексе.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Миријево, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Повод за израду плана је преиспитивање планских могућности и ограничења на овој локацији, кроз усклађивање
планског решења важећег Регулационог плана насеља Миријево и Генералног плана Београда.
Концептуални оквир планирања садржан је у Генералном плану, и наслеђеној структури и матрици планског решења важећег Регулационог плана насеља Миријево, у контактном подручју, па ће се планирати површине намењене
спортским објектима, комерцијалним делатностима, саобраћајним површинама и инфраструктурним коридорима.
Израдом плана створиће се могућност за дефинисање
површина намењаних спорту, као и површина намењених
комерцијалним делатностима, што би свакако убрзало реализацију ове целине. На тај начин предметно подручје ће
се плански уредити и трансформисати у спортско-комерцијални комплекс, значајан за насеље, а и град у целини.
Члан 5.
Циљеви израде плана су:
– стварање могућности за улагање у пословно комерцијалне и спортске садржаје;
– да се кроз анализу проблема, валоризацију постојећег
простора и окружења и сагледавање просторних могућности предметне локације, предложи решење које ће у свему подићи урбани ниво овог простора;
– преиспитивање свих елемената урбаног планирања
и дефинисање интереса постојећих и будућих корисника
простора;
– дефинисање зоне изградње и стварање планских могућности за изградњу нових комплекса комерцијалних
делатности и објеката намењених спорту, дистрибуција
јавних комуналних површина, планирање јавних зелених
површина;
– дефинисање услова за функционално повезивање са
постојећим саобраћајним и инфраструктурним коридорима;
– просторна и функционална интеграција подручја у урбано ткиво;
– планирање отворених јавних простора, интеграција
са комерцијалним садржајима, објектима спорта и зеленим
површинама;
– унапређивање животне средине.
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) садржајем плана
ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
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– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву
за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички
центар” д.о.о., Београд, Топличин венац 11/II, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Спортски савез Звездара, Београд, Ћирила и Методија
број 2а (као инвеститор) и Massilia д.о.о. за трговину и услуге, Земун, Добановачка бр. 5 (као финансијер).
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације садржана је у уговору бр. УЦ-У/025-11/2015
од 3. априла 2015. године, закљученом између Друштва за
урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички
центар”д.о.о. и П.Д. „Massilia” д.о.о., у оквирном износу од
5.400.000,00 динара (без износа прибављања геодетских
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних
студија, анализа и техничке документације).
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид и
трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Звездара.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Звездара.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр.
135/04, 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-53/15 од 21. децембра 2015. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се, по овери, чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУ.П. „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске
општине Земун (по једна копија).
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-74/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ МАРКОВАЦ, ЗАСЕОК ЦРКВИНЕ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Марковац, засеок Црквине, Градска општина Младеновац (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Месне заједнице Марковац, засеок Црквине, Градска општина Младеновац, са везама
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 0,6 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља Просторни план општине Младеновац („Службени лист Града Београда”, број 53/12), према коме се предметни простор налази у оквиру земљишта планираног за
изградњу у граници грађевинског подручја села Марковац.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Марковац, у делу који је обухваћен
границом плана.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предмeтној локацији.
Члан 6.
План детаљне регулације ће садржати:
– границе плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљну намену земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
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– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из средстава ЈП „ДИП Младеновац”.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 550.000,00 динара (без износа
прибављања геодетских подлога и инжињерско-геолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске
општине Младеновац.
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Младеновац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Младеновац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-54/15 од 21. јануара 2016. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се
по овери чувати код Скупштине Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном
облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и
дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско
земљиште и изградњу Београда (по два копије), Републичког
геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, градске општине Младеновац и обрађивача коме ће бити поверена израда плана (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-75/16-С, 8. фебруар 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРОБЉА У
МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ СЕЛО МЛАДЕНОВАЦ, ГРАДСКА
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације гробља у
Месној заједници Село Младеновац, градска општина Младеновац (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије Месне заједнице Село Младеновац,
Градска општина Младеновац, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,3 hа.
Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представља Генерални план Младеновца 2021 („Службени
лист Града Београда”, број 9/05), према коме је предметни
простор намењен за гробља.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
катастарску општину Село Младеновац, у делу који је обухваћен границом плана.
Члан 4.
Израдом плана обезбедиће се плански основ за реализацију проширења постојећег гробља због попуњености капацитета.
Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је потреба да се
плански уреди простор постојећег гробља и његовог проширења, како би се избегло стихијско и планом нерегулисано сахрањивање на предмeтној локацији.
Члан 6.
План детаљне регулације ће садржати:
– границе плана и обухват грађевинског подручја;
– детаљну намену земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине,
садржаје и објекте;
– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– правила уређења и правила грађења;
– графички део.
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Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације биће поверена предузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне набавке и које је дужно да нацрт плана изради у року од осам
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће се из средстава ЈП „ДИП Младеновац”.
Процењена финансијска вредност израде Плана детаљне регулације оквирно износи 550.000,00 динара (без износа
прибављања геодетских подлога и инжињерско-геолошке
документације).
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине града Београда и Градске
општине Младеновац.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид
и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима
информисања и у информативном гласилу Градске општине Младеновац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на
мишљење Градској општини Младеновац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-55/15 од 21. јануара 2016. године.
Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три
примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија),
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”,
градске општине Младеновац и обрађивача коме ће бити
поверена израда плана (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-76/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и
скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА ГЛУМЦУ
Члан 1.
Подиже се споменик Глумцу на платоу Цветног трга у
Београду.
Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање
споменика Глумцу, Секретаријат за културу и Завод за заштиту споменика културе града Београда.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-78/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 35. став 7. Закона о
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13,
132/14 и 145/14) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ПЛА Н ДЕ ТА ЉНЕ РЕ ГУЛА ЦИЈЕ
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОПЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ОД ТОПЛАНЕ ТО „НОВИ БЕОГРАД” ДО
ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ” ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ
А. ОПШТИ ДЕО
А.1. Полазне основе
Повод за израду предметног плана је да се за потребе реализације пројекта од националног интереса, за који
је влада Републике Србије донела Уредбу о утврђивању
Просторног плана подручја посебне намене (у даљем тексту: ППППН) уређења дела приобаља града Београда – подручје реке Саве за Пројекат „Београд на води” („Службени
гласник РС”, број 07/15), обезбеди снабдевање планираних
потрошача топлотном енергијом.
Израдом и усвајањем Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане то
„Нови Београд” до подручја ППППН уређења дела приобаља града Београда – подручје реке Саве за пројекат
„Београд на води”, створиће се услови за израду техничке
документације за изградњу и реконструкцију предметне
топловодне мреже.
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Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање јавног интереса, стварање планских могућности и обезбеђивање
капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу и унапређење услова заштите животне средине.
У том смислу донета је Одлука о изради Плана детаљне
регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане то „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води” – градске општине Нови Београд и Савски
венац („Службени лист Града Београда”, број 51/14), као и
Одлука о Измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне
регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане то „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води” – градске општине Нови Београд и Савски
венац („Службени лист Града Београда”, број 69/14).
А.2. Обухват плана
Граница плана обухвата површине за реконструкцију и
изградњу свих топловода са заштитном зоном од по минимално 2 m обострано од спољне ивице цеви.
На графичким прилозима граница плана је приказана и
надаље детаљно описана на следећи начин:
1. Планирана реконструкција топловода М3 пречника
Ø622.0/12 mm на пречник Ø813.0/1.000 mm у комплексу
топлане „Нови Београд”.
2. Планирана реконструкција и измештање топловода
М3 пречника Ø622.0/12 mm, од комплекса топлане „Нови
Београд” према Улици Јурија Гагарина.
3. Планирани топловод Ø813.0/1.000 mm од комплекса
топлане „Нови Београд” према Улици Јурија Гагарина.
4. Планирана реконструкција топловода М3 пречника
Ø622.0/12 mm на пречник Ø813.0/1.000 mm према преласку
Улице Јурија Гагарина.
5. Планирана реконструкција и измештање топловода
пречника Ø219.1/315 mm, на углу улица Јурија Гагарина и
Антифашистичке борбе.
6. Планирани топловод Ø219.1/315 mm на углу улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе, са преласком преко Улице антифашистичке борбе.
7. Планирана реконструкција топловода М6 пречника
Ø762.0/10.0 mm на пречник Ø813.0/1000 mm у комплексу
топлане „Нови Београд” и даље према Улици Јурија Гагарина.
8. Планирана реконструкција топловода М6 пречника
Ø609.6/12.5 mm на пречник Ø813.0/1000 mm на углу улица
Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе.
9. Планирана реконструкција топловода пречника
Ø609.6/12.5 mm на пречник Ø711.2/900 mm, од планираног
топловода у Улици антифашистичке борбе до планираног
топловода, као везе између планираних топловода дуж Улица Јурија Гагарина, односно Улице савски насип.
10. Планирано измештање и реконструкција топловода
М6 пречника Ø609.6/780 mm у коридору северно од Улице
савски насип.
11. Планирани топловод Ø813.0/1000 mm дуж улице Савски насип, од Улице Јурија Гагарина до зоне денивелисаног
укрштаја Улице савски насип са железничком пругом.
12. Планирана реконструкција топловода М6 пречника
Ø609.6/12.5 mm на пречник Ø813.0/1000 mm дуж Улице савски насип, источно од денивелисаног укрштаја Улице савски насип са железничком пругом.
13. Планирани топловод Ø813.0/1000 mm дуж улице Савски насип, према подручју ППППН „Београд на води”.
14. Планирана реконструкција топловода М6 пречника
Ø609.6/12.5 mm на пречник Ø813.0/1000 mm у коридору
Улице савски насип, у зони денивелисаног укрштаја Улице
савски насип са железничким мостом.
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15. Планирани топловод пречника Ø813.0/1000 mm кроз
комплекс топлане „Нови Београд” и даље улицама Савски
насип и Антифашистичке борбе, од топлане „Нови Београд” до планираног топловода као везе између планираних
топловода дуж улица Савски насип и Јурија Гагарина.
16. Планирани топловод пречника Ø711.2/900 mm, дуж
Улице савски насип, од планираног топловода као везе између планираних топловода дуж Улица савски насип и Јурија Гагарина до почетка мостовске конструкције моста на
Ади.
17. Планирани топловод пречника Ø813.0/1000 mm, у
коридору Улице Јурија Гагарина, од Улице антифашистичке
борбе до Улице савски насип.
18. Планирани топловод пречника Ø711.2/900 mm, као
веза између планираних топловода дуж улица Савски насип и Јурија Гагарина.
19. Планирана реконструкција топловода пречника
Ø457.2/630 mm на пречник Ø711.2/900 mm, дуж Вишеградске улице, од Савске улице до Улице кнеза Милоша.
20. Планирана реконструкција топловода пречника
Ø273.0/400 mm на пречник Ø609.6/780 mm, дуж Загребачке
улице, од Карађорђеве улице до Улице Гаврила Принципа.
Граница плана обухвата делове територија катастарских
општина КО Нови Београд и КО Савски венац у укупној
површини од 5,26 hа.
А.3. Правни и плански основ
А.3.1. Закон и одлука на основу којих се план ради
Правни основ за израду и доношење плана садржан је у
одредбама:
– Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13
– одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и
145/14);
– Правилника о садржини, начину и поступку израде
планских докумената („Службени гласник РС”, број 64/15);
– Одлукe о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане то „Нови
Београд” до подручја ППППН „Београд на води” – градске
општине Нови Београд и Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 51/14);
– Oдлукe о Измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације за реконструкцију и доградњу топловодне
мреже од топлане то „Нови Београд” до подручја ППППН
„Београд на води” – градске општине Нови Београд и Савски венац („Службени лист Града Београда”, број 69/14).
– Уредбе о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене уређења дела приобаља града Београда – подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на води”
(„Службени гласник РС”, број 7/15).
А.3.2. Плански основ
Плански основ за израду и доношење плана представља
Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14).
Према Генералном плану Београда 2021. у текстуалном
делу наводи се став „да се даљи развој и унапређење система грејања Београда базира на изградњи даљинског система
грејања из спрегнуте производње електричне и топлотне
енергије на бази домаћих ресурса који постоје у непосредној близини града. Таквим системом жели се постићи поуздано и економично грејање, супституција увозних горива
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домаћим, већи степен искоришћења примарног горива и
смањење степена загађивања животне средине.
Такође, у процесима ревитализације и реконструкције
предвиђа се: реконструкција и ревитализација топловодне
мреже по свим грејним подручјима. Очекује се значајно повећање топлотног конзума на четири највећа грејна система, од којих је један топлана „Нови Београд”.
Траса планираног топловода се највећим делом планира у
оквиру регулације постојећих и планираних саобраћајница.
У поглављу 12.2 Спровођење Генералног плана наведено
је да подручја у којима није дефинисана регулација и у којима се предвиђају значајне промене као и потреба опремања
земљишта инфраструктуром и јавним функцијама треба да
се припреме доношењем планова детаљне регулације, што
важи и за подручја за која се припрема програм за израду
плана детаљне регулације.
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Планирана намена површина приказана је на графичким прилозима „Постојећа намена површина бр. 2.1. –
2.3. у раз. Р 1:1.000 и Р 1:500.
Б.3. Површине јавних намена
Б.3.1. Јавне саобраћајне површине
Изградња и доградња топловода од постојеће топлане
ТО „Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”,
планирана је кроз саобраћајнице чија је регулација на графичком прилогу дата на основу урбанистичке планске документације приказане у следећој табели
Р.
БР.

НАЗИВ УЛИЦЕ

РЕГУЛАЦИЈА ДАТА НА ОСНОВУ

А.4. Попис катастарских парцела у обухвату плана

1

Савски насип

Правила ГП Београда 2021. год., регулација дата према катастарском стању

КО Нови Београд
Делови катастарских парцела:
6631/1, 5390, 5393, 5395/1, 5377, 5375/2, 5375/1, 6631/1,
5376, 5395/1, 5369/3, 5369/2, 5370/3, 5370/2, 5372/2, 5373/1,
5370/1, 5374/1, 5323/17, 5327/2, 6695/2, 6796, 5323/18, 5323/1,
6695/1, 5413, 5311, 5371, 5298/2, 5418
Целе катастарске парцеле:
5328/6, 5372/3, 5373/2
КО Савски венац
Делови катастарских парцела:
285, 1342/1, 1343, 905/1, 382
Овај план је урађен на ажурираним катастарско-топографским подлогама. У случају неслагања овог списка и
графичког дела елабората важи стање дато на овереној копији плана са приказаном границом плана која је саставни
део документације.

2

Антифашистичке борбе

у зони раскрснице са Јурија Гагарина на
основу Регулационог плана дела блока 69
уз Улицу Јурија Гагарина у Новом Београду („Службени лист Града Београда”,
број 28/02)
у осталом делу трасе на основу Правила
ГП Београда 2021. год.

3

Јурија Гагарина

Плана детаљне регулације за саобраћајни
потез УМП од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста-деоница од Улице Тошин
бунар до чвора Аутокоманда („Службени
лист Града Београда”, број 30/07),

4

Мост на Ади и петља Радничка

Измене и допуне плана детаљне
регулације за саобраћајни потез УМП
од саобраћајнице Т6 до Панчевачког
моста-деоница од улице Тошин бунар
(„Службени лист Града Београда”, број
39/11)

5

Савски насип после моста на Ади

Правила ГП Београда 2021. год.

6

Вишеградска

ДУП комплекса између улица: Кнеза Милоша, Немањине, Слободана Пенезића
Крцуна и аутопута, („Службени лист
Града Београда”, бр. 5/82, 24/89)

7

Загребачка

ДУП комплекса између улица: Карађорђеве, Светозара Радића, Гаврила
Принципа и Загребачке , („Службени
лист Града Београда”, број 28/90)

Б. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА
Б.1. Постојећа намена површина
У односу на детаљно описан обухват плана у тачки А.2,
постојеће намене земљишта, преко којих се планира измештање, реконструкција и изградња топловодне мреже су:
– површине јавне намене:
– јавна саобраћајна површина;
– јавна инфраструктурна површина и
– јавна зелена површина;
– површине осталих намена:
– привредне делатности и привредне зоне и
– зелене површине.
Постојећа намена површина приказана је на графичким
прилозима „Постојећа намена површина бр. 1.1. – 1.3. у раз.
Р 1:1.000 и Р 1:500.
Б.2. Планирана намена површина
Овим планом, сва планирана реконструкција и изградња топловодне мреже је предвиђена у наменама:
– јавних саобраћајних површина;
– јавних инфраструктурних површина;
– јавних зелених површина;
– привредним делатностма и привредним зонама и
– комерцијалним зонама.
За планирано измештање, реконструкцију и изградњу
топловодне мреже не формирају се посебне грађевинске
парцеле.

Укрштање трасе топловода са постојећим трамвајском
пругом планирати подбушивањем како се не би нарушила
трамвајска баштица. Постојеће стубове контактне мреже
задржати на истим позицијама.
Укрштања и паралелно вођење трасе топловода са трасом Државног пута IА1 реда планирати у свему према чл.
27., 28. и 29. Закона о јавним путевима („Службени гласник
РС”, број 101/05).
За предметни план обављена је сарадња и добијени су услови:
– ЈКП „Београд-пут” V 26375-1/2014 од 17. септембра
2014. године;
– Секретаријата за саобраћај – Сектора за привремени
и планирани режим саобраћаја, одељења за планску документацију IV-05 Бр. 344.4-29/2014, од 10. септембра 2014. и
IV-05 Бр.344.4-8/2015, од 2. априла 2015. године;
– ЈП „Путеви Србије” бр. 953-16197/14-1 од 27. августа
2014.;
– Секретаријата за саобраћај – Дирекција за јавни превоз IV-08 бр. 346.5-1938/2014 од 15. октобра 2014. год. и IV08 бр. 3465-514/2015 од 8. априла 2015. године;
– Секретаријата за саобраћај – Дирекција за јавни превоз – ГСП IV-08 бр. 346.5-2564/2014 од 17. новембра 2014.
год. и IV-08 бр. 346.5-541-2/2014 од 28. априла 2015. године.
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Б.3.2. Водоводна мрежа и објекти

Територија обухваћена границом предметног плана
припада првој висинској зони водоснабдевања града Београда.
Трасе планираног топловода на новобеоградској страни
налазе се у ужој зони (зона II) заштите Београдског изворишта, па режим коришћења треба ускладити са правилима
која важе за ову зону, а дефинисана су Решењем Министарства здравља Републике Србије о одређивању зона санитарне заштите на административној територији града Београда
за изворишта подземних и површинских вода која служе за
водоснабдевање града Београда број: 530-01-48/2014-10 од
1. августа 2014. године.
У улицама дуж планираних траса топловода се налазе
магистрални и дистрибутивни цевоводи и то:
подручје на Новом Београду
– интерна мрежа топлане ТО „Нови Београд”,
– В1ДЛ150 у Улици савски насип и у непосредној близини топлане ТО „Нови Београд”,
– В1Ч600 и В1Ч1000 (сирова вода), В1ДЛ300, В1ПЕ65,
В1ПЕ63 у Улици Јурија Гагарина,
– В1Л250 и В1Ч600 у Улици антифашистичке борбе,
– В1ДЛ150 у саобраћајници у делу блока 69,
– В1Л100 и В1Ч1000 (сирова вода) у Улици савски насип
у непосредној близини моста преко Аде,
у зони Загребачке улице
– В1Л150 у Улици Гаврила Принципа,
– В1Л80 у Улици загребачка,
у зони Вишеградске улице
– В1Л150, В1Л100 у Улици вишеградска,
– В1Л150 (обострано) у Улици сарајевска.
Планом детаљне регулације за саобраћајни потез
унутрашњег магистралног прстена од саобраћајнице Т6
до Панчевачког моста – деоница од Улице Тошин бунар до
чвора „Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”, бр.
30/07 и 39/11), дуж предметне саобраћајнице планирана
је изградња примарног цевовода Ø1.200 mm, којим се повезују конзумна подручја леве и десне обале реке Саве.
Планом детаљне регулације дела блокова 18а и 69, који је у
изради, дуж Улице савски насип, планира се замена постојећег
водовода В1Л100 цевоводом димензија мин. Ø150 mm (одлука
о изради „Службени лист Града Београда”, број 7/10).
Приликом паралелног вођења трасе топловода, где год
просторне могућности дозвољавају, водити рачуна о минималном растојању од постојеће и планиране градске магистралне и дистрибутивне водоводне мреже према важећим
стандардима и прописима београдског водовода.
Током извођења радова не смеју се угрозити постојећи
корисници водоводног система, као и функционисање
постојеће и планиране водоводне мреже и објеката.
За предметни План обављена је сарадња и добијени услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, служба развоја водовода, број предмета I4-2/37955/788 од 1. септембра
2014. год. и Т/663 од 24. марта 2015. год.
Б.3.3. Канализациона мрежа и објекти
Територија обухваћена границом предметног плана припада Централном канализационом систему који се
протеже на обе обале реке Саве. На левој обали реке Саве
(Нови Београд) заснован је сепарациони систем одвођења
атмосферских и употребљених вода (слив колектора у Улици Јурија Гагарина). Део плана на десној обали (Стари град)
каналише се по општем принципу и припада сливу колектора у Савској улици.
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У улицама дуж планираних траса топловода се налазе
следећи објекти београдске канализације:
подручје на Новом Београду
– интерна мрежа топлане ТО „Нови Београд”,
– ФБ140/160, ФА300, АБ800 у Улици Јурија Гагарина,
– ФПЛ250, ФПЛ300, АПЛ315-АПЛ500 у саобраћајници у
делу блока 69,
– ФАЦ250, ААЦ500 у Улици савски насип,
– испуст АК2200 mm из црпне станице КЦС „Газела” директно у акваторију Зимовника,
у зони Загребачке улице
– ОК250 у Улици загребачка,
– ОК60/110 у Улици Гаврила Принципа,
у зони Вишеградске улице
– ОК250, односно ОК400 у Улици вишеградска,
– ОБ120/180 у Улици сарајевска.
Планом детаљне регулације за саобраћајни потез
унутрашњег магистралног прстена од саобраћајнице Т6
до Панчевачког моста – деоница од улице Тошин бунар до
чвора „Аутокоманда” („Службени лист Града Београда”,
број 30/07 и 39/11), дуж предметне саобраћајнице планирана је атмосферска канализација АК300 – мин. АК500 на
мосту са везом на планирану АК1200 у улици Јурија Гагарина, која даље иде до КЦС „Газела”.
Регулационим планом дела блока 69 уз улицу Јурија Гагарина у Новом Београду („Службени лист Града Београда”,
број 28/02) дуж улице у делу блока 69 планирана је канализација, фекална ФК250 и атмосферска АК315.
Планом детаљне регулације дела блокова 18а и 69, који
је у изради, дуж улице Савски насип, планира се канализација, фекална мин. ФК250 и атмосферска мин. АК300 (одлука о изради „Службени лист Града Београда”, број 7/10).
Приликом паралелног вођења трасе топловода водити
рачуна о минималном растојању од постојеће и планиране
градске канализационе мреже према важећим стандардима
и прописима београдске канализације.
Током извођења радова не смеју се угрозити постојећи
корисници канализационе мреже, као и функционисање
постојеће и планиране канализационе мреже и објеката.
За предметни План обављена је сарадња и добијени услови ЈКП „Београдски водовод и канализација”, служба развоја
канализације, број предмета 37958/1, I4-2/783/1 од 26. септембра 2014. год. и 37958/1, I4-2/145/1 од 31. марта 2015. год.
Б.3.4. Електроенергетска мрежа и објекти
У оквиру граница плана налазе се следећи електроенергетски водови:
– подземни вод 110 kV TС 110/35 kV „Топлана Нови Београд” – TС 110/35 kV „Београд 40”;
– подземни вод 110 kV TС 110/35 kV „Топлана Нови Београд” – TС 110/10 kV „Београд 6”;
– четири подземна вода 35 kV веза ТС 110/35 kV „ТО
Нови Београд” – ТС 35/10 kV „Савски венац”;
– два подземна вода 35 kV веза ТС 110/35 kV „Топлана
Нови Београд” – ТС 35/10 kV „ИМТ”;
– подземни вод 35 kV веза ТС 110/35 kV „Топлана Нови
Београд” – ТС 35/10 kV „Нови Београд 1”;
– подземни вод 35 kV веза ТС 110/35 kV „Топлана Нови
Београд” – ТС 35/10 kV „Зелени венац”;
– два подземна вода 35 kV, веза ТС 35/10 kV „Савски венац” – ТС 35/10 kV „Душановац”;
– два подземна вода 35 kV веза ТС 110/35 kV „ТО Нови
Београд” – ТС 35/10 kV „Нови Београд 3”;
– два подземна вода 35 kV веза ТС 110/35 kV „ТО Нови Београд” – ТС 35/10 kV „Савски венац”, који нису под напоном;
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– подземни водови 10 kV, 1 kV и водови јавног осветљења.
У границама плана налазe се делови траса следећих планираних 110 kV и 35 kV водова:
– планирани подземни вод 110 kV за који је донета Одлука о изради плана детаљне регулације за изградњу електроенергетског вода 110 kV од постојеће ТС 110/35 kV „Топлана – Нови Београд” до подручја ППППН „Београд на води”,
градске општине Нови Београд и Савски венац („Службени
лист Града Београда”, број 69/14);
– замена постојећег подземног вода 110 kV, веза „ТЕТО
Нови Београд – ТС Београд 6”, новим водом 110 kV који
је предвиђен делом у истом рову са водом 110 kV из претходне тачке, а делом према ГП Београда 2021 („Службени
лист Града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09 и 70/14).
Тек по завршетку радова постојећи подземни вод 110 kV,
веза „ТЕТО Нови Београд – ТС Београд 6” се у целини ставља ван погона;
– четири подземна вода 35 kV, предвиђена ПДР за саобраћајни потез унутрашњег магистралног полупрстена од
саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста – деоница од улице
Тошин Бунар до чвора „Аутокоманда”, „Службени лист Града Београда”, бр. 30/07 и 39/11;
– два прикључна подземна вода 35 kV за планирану ТС
35/10 kV „Бродоградилиште”, предвиђени Одлуком о изради плана детаљне регулације дела блокова 18А и 69, градска
општина Нови Београд, „Службени лист Града Београда”,
број 7/10;
– два подземна вода 35 kV, предвиђени РП за изградњу
ТС 35/6 kV „Остружница” са двоструким водом 35 kV до
ТС 110/35 kV „Топлана – Нови Београд”, „Службени лист
Града Београда”, број 24/95 (подземна деоница);
Трасе планираних водова 10, 1 kV и јавног осветљења
предвиђене су следећим плановима:
– ПДР за саобраћајни потез унутрашњег магистралног
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста –
деоница од Улице Тошин Бунар до чвора „Аутокоманда”,
„Службени лист Града Београда”, број 30/07 и 39/11;
– ПДР саобраћајнице Јурија Гагарина на делу испод железничке пруге, „Службени лист Града Београда”, број 25/06;
– ДУП комплекса између улица: Карађорђеве, Светозара
Радића, Гаврила Принципа и Загребачке, „Службени лист
Града Београда”, број 28/90.
Изградња испод и у близини надземног вода условљена је:
– Законом о енергетици („Службени гласник РС”, број
145/14);
– Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14);
– Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона од
1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ”, број 65/88, „Службени лист СРЈ” број 18/92);
– Правилником о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1.000 V
(„Службени лист СФРЈ”, број 4/74);
– Правилником о техничким нормативима за уземљења
електроенергетских постројења називног напона изнад
1000 V („Службени лист СРЈ”, број 61/95);
– Законом о заштити од нејонизујућег зрачења („Службени гласник РС”, број 36/09) са припадајућим правилницимa и
– Стандардима:
– SRPS N.C0.105 – Техничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електроенергетских постројења („Службени гласник СФРЈ”, број 68/86);
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– SRPS N.C0.101 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од опасности;
– SRPS N.C0.102 – Заштитом телекомуникационих постројења од утицаја електроенергетских постројења – Заштита од сметњи („Службени гласник РС”, број 68/86).
За сваку градњу у близини надземних водова којима
управља ЈП „Eлектромрежа Србије” потребна је њихова
сагласност. Сагласност се даје на Елаборат провере утицаја надземних водова на планирани топловод, у складу
са „SRPS N.C0.105 Tехничким условима заштите подземних металних цевовода од утицаја електороненергетских
постројојења” („Службени лист СФРЈ”, број 68/86), који ће
бити предмет даље техничке документације.
Ширина зоне заштите надземног вода 110 kV je 50 m (по
25 m са обе стране од хоризонталне пројекције надземног
вода). Планиране објекте, инсталације и пратећу инфраструктуру удаљити од било ког дела стуба надземног вода
110 kV минимално 10 m.
Такође, у постојећим коридорима надземних водова,
подземних водова и постојећим трафостаницама (разводним постројењима), чије су ширине дефинисане чланом 218. Закона о енергетици („Службени гласник РС”,
бр. 145/14), могуће је радити санације, адаптације и реконструкције, а све у складу са поменутим законом.
Приликом планиране изградње топловода, не угрожавати постојеће подземне 110 kV водове, који су положени на
дубини од 1,4 m испод површине тла. Радове изводити тако
тако што се изнад њих може скидати слој земље само до дубине од 0,9 m, т.ј. до нивоа од 0,5 m изнад вода. Приликом
извођења радова водити рачуна да постоји могућност да се
ови водови могу налазити и на мањој дубини од наведене.
Радове у близини водова 110 kV вршити ручно или механизацијом која не изазива вибрације које се могу пренети
на водове 110 kV, да не би дошло до њиховог оштећења. Измештање ових водова није дозвољено.
Уколико се при извођењу радова на изградњи објеката
на предметном подручју угрожавају постојећи водови 10 kV
и 1 kV и уколико није могуће обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, водове је потребно
изместити проводницима одговарајућег типа и пресека и
заштитити их у складу са важећим теничким прописима и
препорукама ЕДБ. За прелазак саобраћајнице постојећих
водова обезбедити резерву у кабловицама и то за водове
10 kV 100% резерву, а за каблове 1 kV 50% резерву. Радове у близини водова вршити ручно или механизацијом која
не изазива оштећење изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће водове од механичког
оштећења. Eлектроенергетскe водове положити у рову дубине 0,8 m и потребне ширине.
Приликом паралелног вођења и укрштања трасе планираног топловода са електроенергетским инсталацијама,
придржавати се међусобних дозвољених растојања у складу са прописима и препорукама из ове области, а уколико
просторне могућности то не дозвољавају, извршити адекватну заштиту.
За предметни план обављена је сарадња и добијени услови ЈП „Електромрежа Србије’’, бр. 0-1-2-188/1/14 од 15.
октобра 2014. године и 0-1-2-1258/1/14 од 24. априла 2015.
године
За предметни план обављена је сарадња и добијени услови „Електродистрибуције Београд” д.о.о, Београд, број
предмета 5177/14 од 24. октобра 2014 и 5177-1/12 од 20. априла 2015.
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Б.3.5. Телекомуникациона мрежа и објекти
На предметном подручју приступна телекомуникациона мрежа изведена је водовима постављеним слободно у
земљу или у телекомуникациону (тк) канализацију, а претплатници су преко спољашњих, односно унутрашњих извода повезани са дистрибутивном мрежом.
На предметном подручју за потребе постојећих телекомуникационих корисника изграђена је телекомуникациона
мрежа, и у оквиру ње:
– постојећа тк канализација;
– постојећи подземни тк водови;
– постојећи оптички тк водови положени у тк канализацију.
Постојећи тк објекти обезбеђују и носе врло значајан тк
саобраћај. Приликом паралелног вођења и укрштања трасе
планираног топловода са телекомникационим инсталацијама, придржавати се међусобних дозвољених растојања у
складу са прописима и препорукама из ове области, а уколико просторне могућности то не дозвољавају, извршити
адекватну заштиту. Полагање топловода кроз окна кабловске тк канализације, као и полагање испод, односно изнад
окна, није дозвољено.
Планираном изградњом може доћи до оштећења или угрожавања постојеће кабловске тк канализације, потребно
је предузети све потребне мере обезбеђења и заштите како
не би дошло до поремећаја у тк саобраћају. Уколико се наведена сигурносна растојања не могу испунити, применити
одговарајуће заштитне мере које подразумевају постављање
водова у заштитне цеви.
Трасе планираних тк водова предвиђене су следећим
плановима:
– ПДР за саобраћајни потез унутрашњег магистралног
полупрстена од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста –
деоница од Улице Тошин бунар до чвора „Аутокоманда”,
„Службени лист Града Београда”, бр. 30/07 и 39/11;
– ДУП комплекса између улица: Карађорђеве, Светозара
Радића, Гаврила Принципа и Загребачке, „Службени лист
Града Београда”, број 28/90.
Телекомуникационе водове положити у рову дубине 0,8
m и потребне ширине или проширити постојећу тк канализацију потребним бројем цеви.
За предметни План обављена је сарадња и добијени услови „Телеком Србија”, број предмета 289364/2-2014, од 23.
септембра 2014. и 75639/2-2015 од 20. марта 2015.
Б.3.6. Гасоводна мрежа и објекти
У оквиру границе предметног Плана, изведен је и у фази
експлоатације је дистрибутивни гасовод од челичних цеви,
пречника Ø219.1 mm, радног притиска 6÷16 bar-a, положен
уз Улицу Јурија Гагарина и Владимира Поповића и прикључни гасовод пречника Ø88.9 mm за МРС „Бродоградилиште”.
За потребе реализације подручја „Београд на води”,
планом у изради: „План детаљне регулације за изградњу
гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-05 до
подручја Просторног плана подручја посебне намене
(ППППН) „Београд на води”, градске општине Сурчин,
Нови Београд и Савски венац” (Одлука о изради плана
објављена је у „Службеном листу града Београда”, бр. 55/14)
од 23. јуна 2014. године, а Одлука о измени и допуни Одлуке
за план у „Службеном листу Града Београда”, (број 69/2014)
од 18. септембра 2014. године), планирана је дистрибутивна
гасоводна мрежа од челичних цеви за радни притисак 6÷16
bar-a.
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Предметну топловодну мрежу изградити на потребном
одстојању од постојећих и планираних траса дистрибутивних гасовода од челичних цеви, придржавајући се Правилника за пројектовање и изградњу градског гасовода”
(„Службени лист Града Београда”, бр. 14/77, 19/77, 18/82,
26/83, и 6/88) и „Интерних техничких правила за пројектовање и изградњу гасоводних објеката на систему ЈП „Србијагас” (Нови Сад, октобар 2009. године).
За предметни План обављена је сарадња и добијени услови ЈП „Србијагас”, број 06-03/20637, од 23. октобра 2014.
године и 06-03/5223, од 19. марта 2015.
Б.3.7. Топловодна мрежа и објекти
У обухвату Плана планира се:
– Реконструкција топловода М3 пречника Ø622.0/12 mm
на пречник Ø813.0/1.000 mm у комплексу топлане „Нови
Београд” (деоница 1).
– Укидање (на деоници 2) топловода М3 пречника
Ø622.0/12 mm и изградња топловода пречника Ø813.0/1000
mm (на деоници 3), од комплекса топлане „Нови Београд”
према Улици Јурија Гагарина.
– Реконструкција топловода М3 пречника Ø622.0/12
mm на пречник Ø813.0/1000 mm према преласку Улице Јурија Гагарина (деоница 4):
– Укидање (на деоници 5) топловода пречника Ø219.1/315
mm и изградња топловода пречника Ø219.1/315 mm (на деоници 6), на углу Улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе.
– Реконструкција топловода М6 пречника Ø762.0/10.0 mm
на пречник Ø813.0/1.000 mm у комплексу топлане „Нови Београд” и даље према Улици Јурија Гагарина (деоница 7).
– Реконструкција топловода М6 пречника Ø609.6/12.5 mm
на пречник Ø813.0/1.000 mm на углу Улица Јурија Гагарина и
Антифашистичке борбе (деоница 8).
– Реконструкција топловода пречника Ø609.6/12.5 mm
на пречник Ø711.2/900 mm, од планираног топловода у
улици Антифашистичке борбе до планираног топловода,
као везе између планираних топловода дуж Улица Јурија Гагарина, односно Улице савски насипи (деоница 9).
– Укидање (на деоници 10) топловода М6 пречника Ø609.6/780 mm и изградња топловода пречника
Ø813.0/1.000 mm (на деоници 11), у коридору северно од
Улице савски насип, од Улице Јурија Гагарина до зоне денивелисаног укрштаја Улице савски насип са железничком
пругом.
– Реконструкција топловода М6 пречника Ø609.6/12.5 mm
на пречник Ø813.0/1.000 mm дуж Улице савски насип, источно од денивелисаног укрштаја Улице савски насип са железничком пругом (деоница 12) .
– Изградња топловода Ø813.0/1000 mm дуж Улице савски насип, према подручју ППППН „Београд на води” (деоница 13).
– Реконструкција топловода М6 пречника Ø609.6/12.5
mm на пречник Ø813.0/1.000 mm у коридору Улице савски
насип, у зони денивелисаног укрштаја Улице савски насип
са железничким мостом (деоница 14).
– Изградња топловода пречника Ø813.0/1.000 mm кроз
комплекс топлане „Нови Београд” и даље Улицама савски
насип и антифашистичке борбе, од топлане „Нови Београд”
до планираног топловода као везе између планираних топловода дуж Улица савски насип и Јурија Гагарина (деонице 15).
– Изградња топловода пречника Ø711.2/900 mm, дуж
Улице савски насип, од планираног топловода као везе између планираних топловода дуж Улица савски насип и Јурија Гагарина до почетка мостовске конструкције моста на
Ади (деоница 16).
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– Изградња топловода пречника Ø813.0/1.000 mm, у коридору Улице Јурија Гагарина, од Улице антифашистичке
борбе до Улице савски насип (деоница 17).
– Изградња топловода пречника Ø711.2/900 mm, као
везу између планираних топловода дуж улица Савски насип и Јурија Гагарина (деоница 18) .
– Реконструкција топловода пречника Ø457.2/630 mm
на пречник Ø711.2/900 mm, дуж Вишеградске улице, од Савске улице до Улице кнеза Милоша (деоница 19).
– Реконструкција топловода пречника Ø273.0/400 mm
на пречник Ø609.6/780 mm, дуж Загребачке улице, од Карађорђеве улице до Улице Гаврила Принципа (деоница 20).
У свему према графичким прилозима број: 3.1.÷3.3 „Регулационо нивелациони план са аналитичко-геодетским
елементима за обележавање”, Р 1:1.000 и Р 1:500.
Сви предметни топловоди су магистралног реда, па њихова заштитна зона износи по 2 m обострано, мерено од
спољњих ивица топловодних цеви. У оквиру заштитне зони
забрањена је свака градња објеката супраструктуре.
Топловодну мрежу изводити у предизолованим цевима са минималним надслојем земље од 0,6 m изнад горње
површине заштитног слоја песка. Планирана топловодна мрежа је распоређена оптимално и постављена тако да
представља најцелисходније решење у односу на просторне
могућности планираних саобраћајница и положај осталих
инфраструктурних водова.
Минимална хоризонтална и вертикална растојања од
других подземних инсталација, мерено од спољних ивица
топловода, дата су у следећој табели:
Паралелно вођење
(m)

Укрштање
(m)

Водовод

0.5

0.5

Канализација

0.5

0.5

Канализациони колектор

1

0.6

Електро вод 1 kV

0.3

0.3

Електро вод 10 kV

0.6

0.6

Електро вод 35 kV

0.7

0.6

Електро вод 110 kV

2

1

T.K.канализација

0.5

0.5

Т.К. вод

0.5

0.5

Гасовод 1÷4 bar-a

0.6

0.5

Гасовод 6÷12 bar-a

1

0.5

Дрворед

2

Приликом пројектовања и извођења планираног топловода, поштовати све прописе из „Одлуке о снабдевању
топлотном енергијом у граду Београду” („Службени лист
Града Београда”, број 43/07).
За предметни План обављена је сарадња и добијени услови ЈКП „Београдске електране”, број VII-10808/2, од 25.
децембра 2014. године и II-2801, од 5. марта 2015.
Б.3.8. Јавне зелене површине
Од постојеће квалитетне вегетације на територији плана
налази се линијско зеленило – дрвореди, појединачни примерци високе вегетације и уређена зелена површина у оквиру комплекса топлане ТО „Нови Београд”.
Урадити геодетски снимак вегетације која је поред трасе, а која може бити угрожена планираном изградњом.
Трасу топловода планирати на безбедном одстојању од
линијског зеленила – дрвореда, мин. 1.5 m од ивице стабала.
Обавезна је заштита постојећих дрворедних стабала дуж
трасе пре започињења радова. Применити одговарајуће
мере заштите потенцијално угрожене вегетације у сарадњи
са ЈКП „Зеленило – Београд”.
У Улици Савски насип „Регулационим планом дела блока 69 уз Улицу Јурија Гагарина у Новом Београду, („Служ-
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бени лист Града Београда”, број 28/02), планиран је дрворед
на паркинзима, који је делимично изведен. Планским решењем предвиђа се допуна постојећег дрвореда лишћарским врстама које припадају потенцијалној вегетацији. Користити школоване саднице лишћара, мин. висине 3,5 m,
стабло чисто од грана до висине од 2,5 m и прсног пречника
најмање 15 cm. Обезбедити физичку заштиту дебла младих
дрворедних стабала од механичких оштећења и уградити
металну решетку за заштиту корена и стабла.
Уколико је из техничких разлога неопходно уклањање
– сеча појединих стабла потребно је прибавити одобрење
надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда, валоризацију вегетације која се уклања и компензацију у непосредном окружењу.
При извођењу радова у случају деградације зелених
уређених површина, инвеститор је у обавези да исту, након
завршетка радова врати у првобитно стање, односно обезбеди ново уређење и озелењавање.
У коридору топловода планирати озелењавање формирањем травњака сетвом семена или постављањем бусенова
са травом, садњу ниских и полеглих, листопадних, зимзелених и четинарских врста шибља.
По завршетку радова све раскопане површине, травњаке и засторе вратити у првобитно стање уређености. Код
обнове и реконструкције оштећених травних површина извршити претходно насипање плодне хумусне земље у слоју
од 20 cm.
Све радове у оквиру зелених површина, као и пројектну
документацију радити у сарадњи са ЈКП „Зеленило – Београд”.
За предметни план обављена је сарадња и добијени услови ЈКП „Зеленило – Београд”, број 53/395 од 18. септембра
2014. године и VII 51/66 од 9. марта 2015.
Б.4. Мере заштите
Б.4.1. Заштита културних добара
Заштита културног наслеђа
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима, („Службени гласник РС”, број
71/94) простор у оквиру границе плана није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторне културно историјске целине, не ужива претходну заштиту и не садржи
појединачна културна добра. У границама обухвата плана
нема забележених археолошких локалитета или појединачних археолошких налаза.
Планирана траса топловода налази се у оквиру следећих
целина које уживају претходну заштиту:
1. Подручје уз Улицу кнеза Милоша, Савски венац, Стари град, Врачар
Граница целине обухвата простор који ограничавају
улице: Дринска, Кнеза Милоша обухватајући катастарску парцелу 1485/1 КО Савски венац споменика културе
у Кнеза Милоша 101, Дурмиторска, Ресавска до Крунске
(изузимајући припадајауће катастарске парцеле парне стране Крунске улице, која је засебна целина), обухвата припадајуће катастарске парцеле непарне стране улице Кнеза
Милоша, Кнеза Милоша, Андрићев венац, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска, Дринска, и
2. Савамала, Савски венац
Граница целине обухвата простор који ограничавају
улице: Бранкова, Краљице Наталије, Добрињска, Адмирала Гепрата, Балканска, Хајдук Вељков венац, Сарајевска,
Војводе Миленка, Савска, Карађорђева, Земунски пут до
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обале Саве, обалом Саве до Бранкове обухватајући пиломе
Моста краља Александра Првог.
У непосредној близини границе плана налазе се утврђена културна добра:
1. Хотел „Бристол”, Карађорђева 50, Савски венац,
Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”,
број 16/87 и
2. Крст са Мале пијаце, парк између Карађорђеве, парк
између Карађорђеве, Светоникољског трга и Земунског
пута, Савски венац,
Одлука о проглашењу, „Службени лист Града Београда”,
број 16/87.
Мере заштите
Планом предвиђене интервенције ни на који начин не
смеју угрозити целине: Савамала и Подручје уз Улицу кнеза
Милоша. Такође, не смеју се угрозити стабилност, приступачност и визуелни интегритет културних добара која се
налазе у непосредној близини планиране трасе гасовода и
њима припадајућих парцела:
1. Крст са Мале пијаце, к.п. број 473/1, КО Савски венац и
2. Хотел „Бристол”, к.п. број 446, КО Савски венац,
Уколико се приликом извођења земљаних радова, наиђе
на археолошке остатке, извођач радова је дужан да одмах
без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту
споменика културе града Београда и да предузме мере да се
налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у
положају у коме је откривен (члан 109. Закона о културним
добрима).
Инвеститор је дужан да по члану 110. истог закона,
обезбеди финансијска средства за истраживање, заштиту,
чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на
чување овлашћеној установи заштите.
За предметни план прибављени су услови Завода за
заштиту споменика културе Града Београда, број предмета
Р 764/15 од 10. марта 2015. године.
Б.4.2. Заштита природних добара
Мере заштите
Заштита природе, заснована на очувању и одрживом коришћењу природних добара и природних вредности, спроводи се у складу са Законом о заштити природе („Службени
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) и Законом о заштити
животне средине („Службеи гласник РС”, бр. 135/04, 36/09,
36/09 – др. закон, 72/09 и 43/11 – одлука УС).
Према Централном регистру заштићених природних
добара и документацији Завода за заштиту природе Србије,
предметно подручје се не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите,
у просторном обухвату еколошке мреже, нити у простору
евидентираног природног добра.
Увидом у Базу података о биотопима Београда констатовано је да се трасе предметног топловода налазе претежно
у саобраћајним површинама и да ни у једном свом делу не
угрожавају биотопе који су оцењени као вредни. Такође, реконструкција дела топловодне мрежа у Улицама Вишеградској и Загребачкој, може имати значајне утицаје на изузетно
вредне биотопе (постојећи дрворед у Вишеградској), због
чега се радови на реконструкцији морају планирати и извести на начин којим ће се у потпуности сачувати постојећа
стабла.
Постојеће трасе дрвореда, појединачна стабла и групе стабала имају важну улогу у заштити природе, јер омогућавају кретање врста и очување биодиверзитата, као и
одвијање процеса природног кружења атмосферских вода.
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Они представљају важне еколошке елементе „зелене инфраструктуре” града и доприносе визуелном идентитету
предметног подручја.
Планским решењем се чувају постојеће трасе дрвореда у
регулацији саобраћајница на предметном подручју и непосредном окружењу.
У циљу очувања претходно наведених природних вредности које се налазе на предметном подручју и непосредном окружењу, приликом реализације предметног топловода неопходно је поштовати следеће мере заштите:
– у потпуности сачувати дрворедна стабла постојећих
траса дрвореда;
– извршити заштиту постојећих стабала у појасу извођења радова на изградњи топловода пре почетка радова;
ископ земље у непосредној близини стабала обавити ручно,
како би се сачувао коренов систем и надземни делови дрвећа;
– у делу комплекса ТО „Нови Београд”, где траса
предметног топловода пролази кроз зелену површину, радове извести на начин којим ће се простор минимално
деградирати; обновити вегетацију у појасу ископа и непосредно изнад рова; изузетно, сеча појединих стабала може
се вршити само на основу одобрења надлежне организационе јединице Градске управе Града Београда, уз обавезну
компензацију у оквиру комплекса топлане; и
– приликом реализације трасе топловода забрањено је
депоновање или привремено одлагање вишка материјала
(каменог, земљаног и др.) на зеленим површинама.
Током извођења радова неопходно је предузети све неопходне мере заштите природе у акцидентним ситуацијама,
уз обавезу обавештавања надлежних инспекцијских служби. Такође, неопходно је предвидети локације на којима ће
се трајно депоновати неискоришћени геолошки грађевински и остали материјал настао предметним радовима.
Уколико се у току радова наиђе на објекте геолошко-палеонтолошког или минералошко-петрографског порекла,
сходно Закону о заштити природе извођач радова је дужан да одмах обустави радове и обавести Министарство
надлежно за заштиту природе, односно предузме све мере
како се природно добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.
Након завршетка радова постављања топловода обавезно је извршити санацију или рекултивацију свих деградираних површина.
За предметни план прибављени су услови Завода за заштиту природе Србије, 020-2050/4 од 21. априла 2015. године
и 020-402/5 од 20. априла 2015. године.
Б.4.3. Заштита животне средине
За предметни план је донето Решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана (бр.IX-03-350.14-31/14 дана 27. августа
2014. године).
Секретаријат за заштиту животне средине донео је Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине за предметни план (број 501.2-10/2015-V-04 од 10. марта
2015. године). Наведени услови и мере су узети у обзир приликом израде плана и саставни су део документације плана.
У циљу спречавања, односно смањења утицаја планираних садржаја на чиниоце животне средине потребно је:
– пројектовање техничких решења изградње топловодне
мреже прилагодити постојећим геотехничким и хидрогеолошким условима тла у циљу обезбеђивања несметаног
природног дренирања подземних вода; специфична техничка решења применити посебно у случајевима геотехнички
и хидролошки осетљивих зона у терену дуж трасе водова;
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– избор материјала за изградњу и реконструкцију топловодне мреже извршити у складу са обавезом да се спречи
свака могућност неконтролисаног изливања топле воде у
околни простор, што подразумева адекватну отпорност водова и прикључака на све механичке и хемијске утицаје, корозију, укључујући и компоненту обезбеђења одговарајуће
дилатације (флексибилности), а због могуће геотехничке
повредљивости геолошке средине у подлози водова;
– пројектно техничком документацијом посебно обрадити случај удеса и прописати одговарајуће мере које се односе на мере превенције, приправности и одговора на удес
као и отклањање последица удеса;
– током извођења радова применити посебне мере заштите подземних вода земљишта у складу са одредбама Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне
заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник
РС”, број 92/08) а нарочито:
– снабдевање машина нафтом и нафтним дериватима
обављати на посебно опремљеним просторима, а у случају
да дође до изливања уља и горива у земљиште, извођач је
у обавези да одмах прекине радове и изврши санацију, односно ремедијацију загађене површине;
– грађевински и остали отпадни материјал који настане
у току извођења предметних радова сакупити, разврстати и
обезбедити рециклажу и искоришћење или одлагање преко
правног лица које је овлашћено, односно које има дозволу
за управљање отпадом, дефинисати посебне просторе за
привремено складиштење наведеног материјала.
– у деловима где топловодна мрежа пролази кроз зелене површине радове извести на начин који омогућује да се
простор најмање деградира;
– извршити заштиту постојећих стабала дуж трасе полагања новог топловода, односно реконструкције постојећег
топловода (нарочито у Вишеградској улици и делу сквера
код аутобуске станице), пре започињања радова на његовој
изградњи/реконструкцији;
– ископ земље у непосредној близини стабала обавити
ручно, како би се сачувао коренов систем и надземни делови дрвећа; изузетно, сечу појединих стабала може одобрити
надлежна организациона јединица Управе градске општине.
Б.4.4. Заштита од елементарних и других већих непогода и
просторно-плански услови од интереса за одбрану земље
– Урбанистичке мере за заштиту од елементарних непогода
Ради заштите од потреса електроенергетски вод мора
бити реализован и категорисан према Правилником о привременим техничким нормативима за изградњу објеката
који не спадају у високоградњу у сеизмичким подручјима
(„Службени лист СФРЈ”, број 39/64).
– Мере заштите од пожара
Реконструкција и доградња топловодне мреже мора
бити реализован према одговарајућим техничким противпожарним прописима, стандардима и нормативима:
– Законом о заштити од пожара („Службени гласник
РС”, број 111/09).
– Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за пројектовање и
извођење завршних радова у грађевинарству („Службени
лист СФР”, број 21/90).
– Објекти морају бити реализовани и у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ”, бр. 53, 54/88
и 28/95) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист
СРЈ”, број 11/96).

Број 4 – 21

– Уколико се предвиђа изградња електроенергетских објеката и постројења иста морају бити реализоване у складу са Правилником о техничким нормативима
за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од
пожара((„Службени лист СФРЈ”, број 87/93), Правилником о
техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа
и припадајућих трафостаница („Службени лист СФРЈ”, број
13/78) и Правилнику о изменама и допунама техничких норматива за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих
трафостаница („Службени лист СРЈ”, број 37/95).
За предметни план прибављени су услови бр. 217110/2014 од 16. септембра 2014. од МУП – Управе за ванредне ситуације у Београду.
– Просторно-плански услови од интереса за одбрану
земље
Од Министарства одбране-Управе за инфраструктуру,
добијен је допис под Инт. бр. 2616-4 од 17. септембра 2014.
год., без посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље.
Б.4.5. Мере енергетске ефикасности изградње
Изградња објеката и водова система снабдевања природним гасом сама по себи представља унапређивање ефикасности коришћења примарних облика енергије за технолошке потребе и потребе грејања и припреме топле воде.
Б.5. Инжењерско-геолошки услови
Предметно подручје, припада алувијалној равни реке
Саве – новобеоградском алувијалном платоу и београдском.
Пре почетка савремених грађевинских радова терен је вештачки нивелисан насипом од глине преко забарене површине. Природна кота терена је износила око 67.20 – 72.30 мнв.
Насипањем, формирана је садашња кота терена од око 74.67
– 76.85 мнв.
Геолошку основу терена на изграђују седименти терцијера који се појављују на коти око 45.00 мнв. Представљени
су маринском лапоровитом глином примарног састава,
која тоне у правцу Срема. Преко седимената терцијера,
током периода квартара формиране су алувијално-језерске творевине (песковито-шљунковити нанос са „Corbicula
Fluminalis”) који се појављују око коте 55.00 мнв, алувијалних (прашинасто-песковитим наносом „фација поводња”,
глиновито-прашинасти нанос „фација мртваја” и прашинасто-песковито-шљунковитим наносом „фација корита”).
Терен прекрива насип од рефулираног песка (савремено
тло – техногене наслаге) и насип од глине.
Основну геолошку грађу терена чине сарматски седименти представљени кречњацима или панонски седименти
представљени лапоровитим глинама, односно лапорима.
На падинском делу (Вишеградска улица) налазе се делувијални седименти представљени прашинасто песковитим
седиментима.
На простору плана при маx водостају може се очекивати
ниво подземне воде до кота 74 – 75.00 mnv.
Према постојећој документацији предметни простор
припада 7о MCS са коефицијентом сеизмичности Ks=0,025.
Изменом и допуном Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручја („Службени лист СФРЈ”, број 59/90) овај, као и други
терени Београда добили су већи степен сеизмичког интензитета са 7о на 8о MCS.
Обзиром на све околности у конкретном случају зависно од конструктивног типа објекта и реализоване масе,
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објекте треба пројектовати на 8о MCS, са вредностима коефицијента сеизмичности тла Ks = 0,05.
Истраживано подручје ПДР-а, на основу сагледаних инжењерскогеолошко-геотехничких карактеристика предметног простора, на простору су издвојена два реона : реон IIА
и IIБ у оквиру којих су издвојени микрореони: IIА2, IIБ2 и
IIБ3. Инжењерскогеолошка реонизација је усклађена са инжењерскогеолошком реонизацијом датом у ГП Београда до
2021. године.
Рејон II А
Терен је у површинском делу изграђен делувијалних
(Q2dpg) наслага у дебљини 3,0–6,0 m. Подину квартарних
седимената изрграђују неогени кречњачко лапоровити
седименти. Дубина до кречњака може да варира на врло
кратком растојању због израженог палеорељефа кречњака.
Ниво подземне воде је на дубини мањој од 5,0 m
Микрореона II А2 – подину овог микрореона изграђују
кречњачко-лапоровити седименти који се јављају око коте
73,0 – 74,0 мнв, прекривени делувијумом који је регистрован на падинама. Хетерогени насип прекрива ове седименте
у дебљини од 1,0 – 2,0 m. Због високог нивоа подземне воде
који је на дубини мањој од 5 m, мале носивости делувијалних седимената овај део терена сврстан је у условно повољне терене при урбанизацији.
При изградни пратеће инфраструктуре ископи ће се изводиту у срединама које по GN 200 припадају II –III категорији земљишта. Све ископе веће од 1,5 m треба подграђивати, разупирати због различите консолидованости насутог
тла.
Због различитих дубина до нивоа подземне воде треба
очекивати појаву воде у ископима већим од 2,0 m (посебно у делу ближе Савској улици) те је неопходна припрема
за њено одстрањивање путем муљних пумпи. Ископ по
могућности изводити у сушном периоду када је ниво подземне воде нижи. Испод цеви као тампон (постељица) између подтла и цевовода уграђује се максимално збијени слој
песка (или неког другог материјала), дебљине од 10,0 cm +
D/10, где је D спољни пречник цеви. Као тампон, постељица, може се користити „мршав” бетон и тада би дубина
ископа била мања за D/10, будући да је довољна дебљина
бетонске подлоге 10 cm. Пре наношења слоја песка подтло
треба механизовано сабити. Ископани материјал се може
само делимично искористити за затрпавање ровова. Према
физичко механичким својствима прашинасто-глиновити
материјали могу се користи за затрпавање. Затрпавање обавити набијањем слојева дебљине 20–25 cm путем виброжабе, виброплоче.
Како ће се ископи за топовод вероватно налазити дуж
коловозне конструкције улице, збијеност завршног слоја у
ископу мора испоштовати регулативу путарских прописа.
Рејон II B
Терен је у површинском делу изграђен од алувијалних
седимената у оквиру којих су заступљени седименти фације
мртваја у дебљини 2,0-3,0 m и седименти фације поводња и
седименти фације корита у дебљини 4,0 – 9,0 m.На мањем
делу истражног простора испод алувијалних седимената
заступљени су и алувијално-језерски седименти у дебљини
1,0-3,0 m. Алувијални седименти прекривени су рецентним
творевинама – насутим тлом дебљине 3,0 – 6,0 m. Подину
квартарних седимената изрграђују кречњаци и подређено
лапори бадена. Због близине некадашње обалске линије
кречњаци се налазе на различитим дубинама (10 – 15 m од
површине терена у предметној зони према досадашњим
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истраживањима). Дубина до кречњака може да варира
на врло кратком растојању због израженог палеорељефа
кречњака. Терен је заравњен, прекривен старом урбанизацијом. Ниво подземне воде варира у зависности од водостаја реке Саве. Досадашњим истраживањима утврђен је на
коти 71, 0 – 73,50 мнв. Максимални ниво воде треба очекивати у хипсометријском распону 74, 5 – 75,0 мнв.
У оквиру овога реона издвајају се следећи микрореони
IIB2 и IIB3.
Микрореон IIB2 – у подини овог микрореона налазе се
кречњаци, глине, лапори и кречњаци, подређено пешчари
од коте 40,0 – 50,0 мнв, прекривени лапорима и лапоровитим глинам до коте 55,0 мнв и наносом песковито-глиновитих јаче стишњивих седимената фације поводња. Локално
се јављају и прослојци песка подложни ликвефакцији.
Микрореон IIB3 – у подини овог реона су кречњаци,
који се јављају до коте 40,0 мнв, преко којих су исталожени
лапори и лапоровите глине, алувијално језерски пескови и
шљункови и алувијални седименти фације поводња.
Због високог нивоа подземне воде и мале носивости
алувијалних седимената овај део терена сврстан је у условно повољне терене при урбанизацији.
При изградни пратеће инфраструктуре ископи ће се изводиту у срединама које по GN 200 припадају II категорији
земљишта.
Све ископе веће од 1,5m треба подграђивати, разупирати због различите консолидованости насутог тла.
Због различитих дубина до нивоа подземне воде, најчешће око коте 70 – 72 мнв, треба очекивати појаву воде
у ископима већим од 2,0 m (посебно у делу ближе ка реци
Сави) те је неопходна припрема за њено одстрањивање путем муљних пумпи.
Испод цеви као тампон (постељица) између подтла и цевовода уграђује се максимално збијени слој песка , дебљине
од 10.0 cm + D/10, где је D спољни пречник цеви. Пре наношења слоја песка подтло треба механизовано сабити.
Затрпавање обавити набијањем слојева дебљине 20 – 25
cm путем виброжабе, виброплоче. Муљевито тло и комунални отпад у потпуности одстранити из ископа.
При изградњи топовода, треба обезбедити могућност
праћења стања инсталација и могућност брзе интервенције
у случају хаварије на мрежи. Зато је при пројектовању неопходно предвидети израду ревизионих и оскултативних
шахти.
У даљој фази пројектовања извести детаљна геолошка
истраживања по планираној траси топловода а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број 88/11) и Правилником о
садржини Пројекта геолошких истраживања и Елабората о
резултатима геолошких истраживања („Службени гласник
РС”, број 51/96).
В. Смернице за спровођење плана
В.1. Ставови у вези са важећим плановима
Детаљни урбанистички план дела савске обале у Новом
Београду („Службени лист Града Београда”, број 1/81) се
овим планом допуњује изградњом и реконструкцијом топловода.
Детаљни урбанистички план путничког железничког
чвора у Београду – први део („Службени лист Града Београда’’, број 13/72) се овим планом допуњује изградњом и реконструкцијом топловода.
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Детаљни урбанистички план комплекса између улица:
Кнеза Милоша, Немањине, Слободана Пенезића у ауто-пута („Службени лист Града Београда’’, број 5/82) се овим планом допуњује реконструкцијом топловода.
Детаљни урбанистички план прикљичног гасовода од
ГМРС „Нови Београд” у блоку 58 до границе ДУП-а Блокова
19 и 20 у Новом Београду („Службени лист Града Београда’’,
број 28/IV/89) се овим планом допуњује изградњом и реконструкцијом топловода.
Детаљни урбанистички план комплекса између улица:
Карађорђеве, Светозара Радића, Гаврила Принципа и Загребачке („Службени лист Града Београда’’, број 28/90) се
овим планом допуњује реконструкцијом топловода.
Детаљни урбанистички план топлификације подручја
на десној обали Саве („Службени лист Града Београда’’, број
7/89) се овим планом допуњује изградњом и реконструкцијом топловода.
Детаљни урбанистички план дела централне зоне Новог
Београда – блокови 22, 25, 26, 29 са пратећом инфраструктуром („Службени лист Града Београда’’, број 18/93) се овим
планом допуњује изградњом и реконструкцијом топловода.
Регулациони план дела Блока 69 уз Улицу Јурија Гагарина у Новом Београду („Службени лист Града Београда’’, број
28/02) се овим планом допуњује изградњом и реконструкцијом топловода.
План детаљне регулације саобраћајнице Јурија Гагарина
на делу испод железничке пруге („Службени лист Града Београда’’, број 25/06) се овим планом допуњује измештањем и
изградњом топловода.
Измене и допуне плана детаљне регулације за саобраћајни потез УМП од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста
– деоница од улице Тошин бунар („Службени лист Града
Београда’’, број 39/11) се овим планом допуњује изградњом
топловода.
В.2. Спровођење
Овај план представља основ за издавање информације о
локацији и локацијске услове у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14).
У поступку даље разраде планског документа, у складу
са Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС’’, бр. 135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању
Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник РС’’, број 114/08),
инвеститори су дужни да се обрате, пре подношења захтева
за издавање грађевинске дозволе или другог акта којим се
одобрава изградња, односно рекострукција или уклањање
објеката, наведених у Листи I и Листи II, надлежном Секретаријату за послове заштите животне средине Града Београда. Надлежни орган ће одлучити о потреби израде студије о
Процени утицаја на животну средину, односно донети Решење о потреби израдe или ослобађању од израде студије.
В.3. Етапност реализације
Дозвољава се фазност реализације топловодне мреже по
деоницама, у складу са технолошким могућностима и у односу на потребе предметних потрошача.

Број 4 – 23

Саставни део овог плана су и:
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ:
Књига 1
I. Прегледна ситуација
Р 1:5.000
1.1. Постојећа намена површина
Р 1:1.000
1.2. Постојећа намена површина
Р 1: 500
1.3. Постојећа намена површина
Р 1: 500
2.1. Планирана намена површина
Р 1:1.000
2.2. Планирана намена површина
Р 1: 500
2.3. Планирана намена површина
Р 1: 500
3.1. Регулационо-нивелациони план са
аналитичко-геодетским елементима за обележавање
P1:1000
3.2. Регулационо-нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање
P1:500
3.3. Регулационо нивелациони план са аналитичко-геодетским елементима за обележавање
P1:500
4.1. Синхрон план
Р1: 500
4.2. Синхрон план
Р1: 500
4.3. Синхрон план
Р1: 500
4.4. Синхрон план
Р1: 500
5.1. Инжењерскогеолошка-категоризација
терена
P1:1.000
5.2. Инжењерскогеолошка-категоризација
терена
P1:500
5.3. Инжењерскогеолошка-категоризација
терена
P1:500
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА
Текстуални део:
1. Општа документација (рег. предузећа, лиценца)
2. Одлука о приступању изради плана
3. Извештај о извршеној стручној контроли
4. Образложење Секретаријата за урбанизам и грађ. послове
5. Извештај о Јавном увиду
6. Решење о неприступању Стратешкој процени утицаја
на животну средину
7. Услови и мишљења комуналних и других надлежних
организација
8. Подаци о постојећој планској документацији
9. Сепарат геолошко-геотехничке документације
Графички део :
– Извод из ГП Београда 2021. године.
– Подаци о постојећој планској документацији са границом плана
– Инжењерскогеолошки пресек терена
– Копије катастарско-топографске подлоге са границом
Плана
– Копије катастарских подлога са границом плана
– Копије катастра подземних инсталација.
Овај план детаљне регулације ступа на снагу осмог дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Београд”.
Скупштина Града Београда
Број 350-72/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење, 44/14 – др. закон),
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”
1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Статута Јавног
комуналног предузећа „Инфостан”, коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 838/2, на седници одржаној
дана 1. фебруара 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-86/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.
119/12, 116/13 – аутентично тумачење, 44/14 – др. закон),
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9a.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама
Статута Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”,
коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 20924,
на седници одржаној дана 23. децембра 2015. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-87/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 4. став 2. и члана 57.
став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење, 44/14 – др.
закон), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и
члана 31. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске електране”, коју је

8. фебруар 2016.

донео Надзорни одбор предузећа под бројем I-203/2, на седници одржаној дана 5. јануара 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-88/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и
83/14 – др. закон), члана 13. став 1. тачка 9. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и 71/94) и члана 31. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ, СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА „ТАШМАЈДАН”
1. Даје се сагласност на измене и допуне Статута УФК
СРЦ „Ташмајдан”, који је донео Управни одбор УФК СРЦ
„Ташмајдан”, под бројем 111 дана 18. јануара 2016. године,
на седници одржаној 18. јануара 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-89/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 31. став 1. тачка 9. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „САВА ЦЕНТАР”
1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Сава центар” на
Одлуку о измени Статута Јавног предузећа за обављање делатности од општег интереса за град Београд „Сава центар”
број: 280/5 од 27. јануара 2016. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-90/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13) и чл. 18. и 21. Одлуке о Градском правобранилаштву
Града Београда („Службени лист Града Београда, бр. 78/14 и
2/15), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 4 – 25

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Града Београда
Број 118-69/16-С, 8. фебруар 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Утврђује се престанак функције заменика градског
правобраниоца Града Београда, Милене Бабић, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-93/16-С, 8. фебруара 2016. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и
23/13) и члана 18. Одлуке о Градском правобранилаштву
Града Београда („Службени лист Града Београда, бр. 78/14
и 2/15), донела је

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА МУЗЕЈА АФРИЧКЕ
УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР ЗДРАВКА ПЕЧАРА
1. Именује се др Марија Алексић, доктор економских наука, за директора Музеја афричке уметности – збирка Веде
и др Здравка Печара, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-70/16-С, 8. фебруар 2016. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Именује се за заменика градског правобраниоца Града
Београда, на пет година, Петар Стојановић, дипл. правник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-94/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14
– др. закон), члана 31. Статута Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
МУЗЕЈА АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ – ЗБИРКА ВЕДЕ И ДР
ЗДРАВКА ПЕЧАРА
1. Разрешава се др Марија Алексић, дужности вршиоца
дужности директора Музеја афричке уметности – збирка
Веде и др Здравка Печара.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР. 020-647/15-С ОД 30. ЈУЛА
2015. ГОДИНЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА БЕОГРАДА У СКУПШТИНИ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ СЛОБОДНОМ ЗОНОМ БЕОГРАДА
1. У тачки I Решења Скупштина Града Београда број 020647/15-С од 30. јула 2015. године, мења се алинеја 1. и гласи:
„1. Владимир Ристић, дипломирани економиста, председник.”
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 020-95/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 4 – 26

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

8. фебруар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-3/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Никола Тесла”, Београд, ул. Миливоја Петровића број 6, представник родитеља, Светозар Познановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-1/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Никола Тесла”, Београд, Улица Миливоја Петровића број 6,
представник родитеља, Ненад Ђурђић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-2/16-С, 8. фебруар 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Војвода Радомир Путник”, Београд, Улица Бошка Петровића број 6, представник родитеља, Зорана Ачковић Пурић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-4/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА РАДОМИР ПУТНИК”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Војвода Радомир Путник”, Београд, Улица
Бошка Петровића број 6, представник родитеља, Верица
Брадић.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Горња Варош”, Земун, ул. Добановачка број
72, представник родитеља, Марко Столица.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-5/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 4 – 27

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-8/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГОРЊА ВАРОШ”, ЗЕМУН
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Горња Варош”, Земун, ул. Добановачка број 72, представник родитеља, Душан Ђокић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-6/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Слободан Пенезић Крцун”, Јунковац, Лазаревац, ул. Бановски пут број 2, представник запослених, на
лични захтев, Јадранка Шијан.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-7/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЋ КРЦУН”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Слободан Пенезић Крцун”, Јунковац, Лазаревац, ул. Бановски пут број 2, представник запослених, Славица Матејић.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Војвода Степа”, Београд, Кумодраж, Улица
војводе Степе број 520, представници јединице локалне самоуправе:
– Светлана Миљуш,
– Весна Спасић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-9/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА СТЕПА”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Војвода Степа”, Београд, Кумодраж, Улица војводе Степе
број 520, представници јединице локалне самоуправе:
– Татјана Марковић,
– Јелена Кокот.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-10/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 4 – 28

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

8. фебруар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-13/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Вук Караџић”, Београд, Сурчин, Улица Братства и јединства број 1, представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Десанка Покрајац.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-11/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Вук Караџић”, Београд, Сурчин, ул. Братства и јединства број
1, представник јединице локалне самоуправе, Миленко Ерцег.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-12/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40, представник запослених, Тања Жегарац Гајић.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„14. октобар”, Београд, Гочка улица број 40, представник запослених, Милорад Ступар, наставник математике.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-14/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈИСЛАВ ВОКА САВИЋ”, ЛАЗАРЕВАЦ
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Војислав Вока Савић”, Лазаревац, Улица Доситеја Обрадовића број 4, на време од четири године, почев од 10. марта 2016. године, и то:
1. Бојана Ристић, педагог,
2. Татјана Ђурђевић, наставник разредне наставе,
3. Весна Јанковић, наставник техничког и информатичког образовања,
4. Јанко Кнежевић, машински техничар нумеричких машина,
5. Верко Стојановић, дипл. економиста,
6. Саша Марјановић, дипл. инж. рударства,
7. Тијана Давидовић,
8. Никола Маринковић,
9. Гордана Поповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-15/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 4 – 29

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-18/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Јован Поповић”, Београд, Улица Маријане
Грегоран број 62, представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Мирољуб Несторовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-16/16-С, 8. фебруара 2016. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ПОПОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Јован Поповић”, Београд, Улица Маријане Грегоран број 62,
представник јединице локалне самоуправе, Тања Поповић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-17/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „20. октобар”, Нови Београд, Улица омладинских бригада број 138, представник јединице локалне самоуправе, Петар Бијелић.

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „20. ОКТОБАР”, НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„20. октобар”, Нови Београд, Улица омладинских бригада
број 138, представник јединице локалне самоуправе, Бранкица Савић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-19/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић”, Београд, Улица заплањска
број 45, представници јединице локалне самоуправе,
– Филип Пилиповић,
– Марко Маринковић, на лични захтев.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-20/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 4 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БРАНИСЛАВ НУШИЋ”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Бранислав Нушић”, Београд, Улица заплањска број 45,
представници јединице локалне самоуправе:
– Немања Бабић,
– Владислав Стефановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-21/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Основне школе „Љубомир Аћимовић”, Обреновац, ул. Цара
Лазара број 2, представници јединице локалне самоуправе:
– Слободан Николић,
– Срђан Пејчић,
– Александар Вучај.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-22/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБОМИР АЋИМОВИЋ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Именују се за чланове Школског одбора Основне школе „Љубомир Аћимовић”, Обреновац, Улица цара Лазара
број 2, представници јединице локалне самоуправе:
– Јелена Јанковић,

8. фебруар 2016.

– Милан Јаковљевић,
– Синиша Вукојевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-23/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Ослободиоци Беогада”, Београд, Улица Прерадовићева број 2, представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Драгана Немет.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-24/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОСЛОБОДИОЦИ БЕОГРАДА”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Ослободиоци Београда”, Београд, ул. Прерадовићева број
2, представник јединице локалне самоуправе, Светозар Туцовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-25/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

Број 4 – 31

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-28/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40, представник јединице локалне самоуправе, на лични захтев, Зорана Бојичић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-26/16-С, 8. фебруара 2016. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Грабовац”, Обреновац, ул. Грабовац број 179, представник
родитеља, Јелена Перић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-29/16-С, 8. фебруара 2016. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „14. ОКТОБАР”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„14. октобар”, Београд, ул. Гочка број 40, представник јединице локалне самоуправе, Данијела Радосављевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-27/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ГРАБОВАЦ”, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Грабовац”, Обреновац, ул. Грабовац број 179,
представник родитеља, Светлана Ранковић.

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, ЗЕМУН
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић”, Земун, Улица Немањина
број 9, представници запослених, на лични захтев:
– Даниела Вагнер,
– Блаженка Биочић,
– Милица Бабовић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-30/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 4 – 32

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Музичке школе „Коста Манојловић”, Земун, ул. Немањина број 9, представници запослених:
– Војин Милановић,
– Радојка Ивановић,
– Тања Јаблановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-31/16-С, 8. фебруара 2016. године

8. фебруар 2016.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-33/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

Председник
Никола Никодијевић, ср.

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Машинске школе „Космај”, Сопот, Улиџ кнеза Милоша број 12,
– Мила Мишић, представник запослених,
– Светлана Гарбош, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора
Техничке школе, Обреновац, Улица краља Петра I број 12,
представници родитеља:
– Јасмина Станивуковић,
– Данка Блажић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-32/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, ОБРЕНОВАЦ
I. Именују се за чланове Школског одбора Техничке
школе, Обреновац, ул. Краља Петра I број 12, представници
родитеља:
– Дијана Шорић,
– Дејан Симић.

Скупштина Града Београда
Број 118-34/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „КОСМАЈ”, СОПОТ
I. Именују се за чланове Школског одбора Машинске
школе „Космај”, Сопот, Улица кнеза Милоша број 12:
– Бранислав Мудринић, представник запослених,
– Живанка Великић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-35/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ
ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора
Техничке школе „Нови Београд”, Нови Београд, Улица омладинских бригада број 25, представник родитеља, Анамарија Дринић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-36/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „НОВИ БЕОГРАД”, НОВИ БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Техничке школе „Нови Београд”, Нови Београд, ул. Омладинских бригада
број 25, представник родитеља, Војкан Лучанин.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-37/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 4 – 33

– Данијела Кришто Рутовић, представник родитеља,
– Вук Војиновић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-38/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Именују се за чланове Школског одбора Архитектонске
техничке школе, Београд, Улица Војислава Илића број 78:
– Снежана Петковић, представник запослених,
– Јасмина Живковић Митровић, представник родитеља,
– Драгана Стефановић, представник родитеља.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-39/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Архитектонске техничке школе Београд, ул. Војислава Илића
број 78:
– Маја Костић, представник запослених,

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД
I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Машинске школе „Радоје Дакић”, Београд, Улица Мишка
Крањца број 17, представник јединице локалне самоуправе,
на лични захтев, Слободан Андрејевић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-40/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 4 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

8. фебруар 2016.

краља Петра Првог број 9, представник јединице локалне
самоуправе, Предраг Стојановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-42/16-С, 8. фебруара 2016. године

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА МАШИНСКЕ ШКОЛЕ „РАДОЈЕ ДАКИЋ”, БЕОГРАД
I. Именује се за члана Школског одбора Машинске школе „Радоје Дакић”, Београд, Улица Мишка Крањца број 17,
представник јединице локалне самоуправе, Маја Колунџија.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-41/16-С, 8. фебруара 2016. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. фебруара 2016. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о основама
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15)
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, ГРОЦКА

РЕШЕЊЕ

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе
„Алекса Шантић”, Гроцка, Калуђерица, Улица краља Петра
Првог број 9, представник јединице локалне самоуправе,
Стеван Стојановић.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ”, ГРОЦКА

Скупштина Града Београда
Број 112-43/16-С, 8. фебруара 2016. године

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе „Алекса Шантић”, Гроцка, Калуђерица, Улица

Председник
Никола Никодијевић, ср.

8. фебруар 2016.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 4 – 35

САДРЖАЈ

Страна

Страна
Одлука о начину реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица на
територији града Београда– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Београда за 2015.годину– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о обиму средстава
за вршење послова града и градских општина и
утврђивању прихода који припадају граду, односно
градским општинама у 2016. години – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о праву
на накнаду дела трошкова боравка деце у Предшколској установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Правила Београдског фестивала документарног
и краткометражног филма– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације
простора између Улице Матице српске, Раблеове
и постојећих спортских терена, градска општина
Звездара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације
гробља у Месној заједници Марковац, засеок Црквине, Градска општина Младеновац – – – – – – – –
Одлука о изради Плана детаљне регулације
гробља у Месној заједници Село Младеновац, градска општина Младеновац – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о подизању споменика Глумцу – – – – –

1
3
5

7

7
8

10
11
12
13

План детаљне регулације за реконструкцију и
доградњу топловодне мреже од топлане ТО „Нови
Београд” до подручја Просторног плана подручја
посебне намене „Београд на води”, Градске општине
Нови Београд и Савски Венац – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута ЈКП „Инфостан” – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута ЈКП „Градска чистоћа” –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени
Статута ЈКП „Београдске електране”– – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на измене и допуне Статута Установе за физичку културу СКЦ „Ташмајдан – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку измени
Статута ЈП „Сава центар” – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку функције заменика градског правобраниоца Града Београда – – – – – – – –
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда– – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Музеја афричке уметности – збирка Веде и др
Здравка Печара – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора Музеја афричке
уметности – збирка Веде и др Здравка Печара – –
Решење о измени Решења о одређивању представника града Београда у Скупштини друштва за
управљање Слободном зоном Београда – – – – – –
Решења о разрешењу и именовању чланова
школских одбора у једном роју основних и средњих
школа на територији града Београда – – – – – – – –

13
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
26

Број 4 – 36

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

8. фебруар 2016.

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

