
Скупштина града Београда на седници одржаној 23. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 110, 111, 120. и 209. Зако-
на о социјалној заштити („Службени гласник РС”, бр. 24/11) 
и чл. 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
O ПРАВИМА И УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Овом одлуком уређују се права и услуге социјалне заш-
тите које обезбеђује град Београд у складу са законом.

Права и услуге социјалне заштите из става 1. овог члана 
остварује појединац и породица у висини, под условима и 
на начин утврђен овом одлуком.

Члан 2
Права и услуге социјалне заштите утврђене овом од-

луком могу да остваре држављани Републике Србије који 
имају пребивалиште на територији града Београда и лица 
расељена са Косова и Метохије, која имају боравиште на те-
риторији града Београда.

Права и услуге социјалне заштите утврђене овом од-
луком могу да остваре и страни држављани са сталним 
настањењем на територији града Београда.

Изузетно од става 1. овог члана услугу социјалног ста-
новања у заштићеним условима и субвенцију по основу из-
датака  за комуналне производе, услуге и закупнину (стана-
рину) могу да остваре избегла лица, која имају боравиште 
на територији града Београда.

Изузетно од става 1. овог члана услугу свратиште могу 
да остваре лица која живе на улицама града Београда и 
имају боравиште на територији града Београда. 

Лице које је закључило уговор о доживотном издржавању 
не може да оствари права и услуге утврђене овом одлуком, 
осим саветодавно-терапијских и социјално-едукативних ус-
луга и услуге дневног боравка одраслих  и старијих лица.

II. УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Члан 3.

Услуге утврђене овом одлуком су активности пружања 
подршке и помоћи појединцу и породици ради побољшања 
односно очувања квалитета живота, отклањања или убла-
жавања ризика неповољних животних околности, као и 
стварање могућности да самостално живи у друштву.

Члан 4.
Услуге социјалне заштите у смислу ове одлуке су:
1. дневне услуге
1. 1. помоћ у кући
1.2. дневни боравак;

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
а) Клуб за одрасла и старија лица
б) Дневни центри за одрасла и старија лица
1.3. свратиште
2. услуге подршке за самосталан живот
2.1. персонална асистенција; 
2.2. становање уз подршку;
а) становање уз подршку деце и младих са сметњама у 

развоју 
б) становање уз подршку одраслих и старијих са сме-

тњама у развоју
в) становање уз подршку деце и младих са телесним ин-

валидитетом
г) становање уз подршку одраслих лица  са телесним ин-

валидитетом
2.3. привремено становање;
2.4. социјално становање у заштићеним условима;
2.5. социјално предузетништво; 
3. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге
Терапијска услуга, медијацијска услуга, социјално-еду-

кативна услуга и саветовање 
4. услуге смештаја
1. привремени смештај у прихватилиште и прихватну 

станицу; 
а) привремени смештај у прихватилиште за одрасла и 

старија лица
б) привремени смештај у прихватилиште и прихватну 

станицу за децу и младе  
в) привремени смештај у прихватилиште за труднице и 

жене са децом од којих је једно млађе од три године

1. Дневне услуге

1.1. Помоћ у кући
Члан 5.

Помоћ у кући обезбеђује се лицима која услед старости, 
хроничне болести или инвалидитета имају ограничене фи-
зичке и психичке способности да задовоље свакодневне ос-
новне личне и животне потребе. 

Помоћ у кући обезбеђује се у трајању од два сата дневно 
по кориснику, сваког радног дана у седмици, осим суботом 
и недељом.

Члан 6.
Помоћ у кући у смислу ове одлуке обезбеђује се пружањем 

помоћи у задовољавању егзистенцијалних потреба и то: при-
премање оброка, одржавање одевних предмета, постељине, 
хигијене стана, загревање просторија, набавка прехрамбених 
намирница и средстава за хигијену, одвођење корисника до 
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лекара и преузимање рецепата, набавка лекова  и обављање 
других послова зависно од потреба корисника.

При утврђивању потреба и целисходности обезбеђи-
вања помоћи у кући Градски центар за социјални рад у Бе-
ограду (у даљем тексту: Градски центар) дужан је нарочито 
да цени да ли лице коме се пружа овај облик заштите има 
сроднике који су у могућности да му ову помоћ пруже.

1.2. Дневни боравак 

А) Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју

Члан 7.
Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју до 

навршених 26 година живота (телесне, интелектуалне, мен-
талне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, ви-
шеструке) обезбеђује се у трајању од 12 сати дневно сваког 
радног дана у седмици, осим суботом и недељом. 

У оквиру услуге дневног боравка корисницима из ста-
ва 1. овог члана пружа се дневни боравак, исхрана, здрав-
ствена заштита, васпитно образовни рад, оспособљавање за 
рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне 
активности, према њиховим способностима, склоностима 
и испољеном интересу као и превоз од места становања до 
установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад.

Б) Дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју 

Члан 8.
Дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју (те-

лесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или 
тешкоће у комуникацији) обезбеђује се у трајању од 12 сати 
дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. 

У оквиру услуге дневног боравка корисницима из става 
1. овог члана пружа се дневни боравак, исхрана, здравствена 
заштита, радна и окупациона терапија и културно-забавне и 
рекреативне активности, према њиховим способностима и 
склоностима као и превоз од места становања до установе 
преко које се врши услуга дневног боравка и назад.

В) Дневни боравак одраслих и старијих лица

Члан 9.
Дневни боравак одраслих и старијих лица остварује се у 

клубовима за одрасла и старија лица и у дневним центрима 
за одрасла и старија лица.

а) Дневни боравак у клубовима за одрасла и старија лица

Члан 10.
Дневни боравак у клубовима за одрасла и старија лица 

обезбеђује се у трајању од 12 сати дневно сваког радног 
дана у седмици, осим суботом и недељом.  

У дневном боравку из става 1. овог члана корисницима 
се обезбеђује задовољавање свакодневних животних пот-
реба а нарочито: дружење односно социјална интеграција и 
рехабилитација, развијање солидарности односно самопо-
моћи, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге пот-
ребе, исхрана, сервисне услуге, као што су прање и сушење 
и пеглање веша, одржавање личне хигијене и сл., а у зави-
сности од интересовања корисника и радне и производне 
активности, кућна радиност, и сл. 

б) Дневни боравак у дневним центрима за одрасла
и старија лица

Члан 11.
Дневни боравак у дневним центрима за одрасла и ста-

рија лица обезбеђује се у трајању од 12 сати дневно сваког 
радног дана у седмици, осим суботом и недељом.  

У дневном боравку из става 1. овог члана корисници-
ма се обезбеђује дневно збрињавање, исхрана, здравстве-
на нега, радна и окупациона терапија, културно забавне и 
рекреативне активности и друге услуге, зависно од потреба 
корисника. 

Члан 12
Услугу из члана 11. ове одлуке могу да користе одрасла 

и старија ментално очувана лица којима је због старости, 
хроничне болести или инвалидитета, потребна делимична 
помоћ и подршка у задовољавању свакодневних основних 
личних и животних потреба.

Члан 13.
При одлучивању о коришћењу услуге дневног боравка, у 

смислу члана 11. ове одлуке Градски центар дужан је нарочито 
да цени могућност збрињавања тих лица у оквиру породице. 

Члан 14.
Нормативе и стандарде за обављање услуге дневног бо-

равка утврђује организациона јединица Градске управе на-
длежна за послове социјалне заштите.

1.3. Свратиште
Члан 15.

Услуга свратиште обезбеђује се 24 сата дневно деци и 
младима који живе или раде на улици и добровољно затра-
же или пристану на услугу.

У оквиру услуге свратиште корисницима из члана 1. 
овог става обезбеђује се исхрана, одржавање личне хигије-
не, одећа, обућа и услови за њихово одржавање, дневни и 
ноћни боравак, доступност услуга у заједници (здравстве-
них, образовних, социјалних, правних и других), едукација 
и подршка у стицању основних животних вештина, подрш-
ка у редовном похађању наставе, пружање психо-социјалне 
подршке и здравствене неге, зависно од потреба корисника.

2. Услуге подршке за самосталан живот
2.1. Персонална асистенција 

Члан 16.
Персонална асистенција је пружање одговарајуће инди-

видуалне практичне подршке која је кориснику неопходна 
за задовољавање личних и друштвених потреба, одржавање 
и унапређење квалитета живота и укључивање у активан 
живот у заједници.  

Услуга персоналне асистенције може бити стална или 
повремена и односи се на обављање следећих активности:

– одржавање личне хигијене корисника; 
– помоћ кориснику код устајања, облачења, храњења, 

трансфер из и у колица;
– помоћ код одржавање хигијене стана, набавка намир-

ница, спремање оброка,
– одвођење корисника код лекара, преузимање лекова;
– плаћање рачуна и др.

Члан 17.
Корисници услуге персоналне асистенције су одрасле и 

старије особе са телесним инвалидитетом и високим степе-
ном зависности од практичне помоћи других лица у свако-
дневном функционисању.

Члан 18.
Услуге повремене или сталне асистенције обезбеђују се 

у просеку у трајању од 20 до 40 часова недељно, у складу са 
потребама корисника и условима и стандардима за оства-
ривање услуга социјалне заштите које утврђује министар 
надлежан за социјалну заштиту. 
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При утврђивању потребе о обезбеђењу услуге персонал-
не асистенције, Градски центар дужан је нарочито да цени 
да ли је лице коме се пружа овај облик заштите ангажовано 
у некој врсти активности (додатно образовање, друштвено 
и радно ангажовање, запосленост и сл.) за коју је потребна 
физичка подршка другог лица која се обезбеђује на разли-
читим местима и у различитом времену, а која омогућава 
активан и самосталан живот корисника, који друге врсте 
услуга не могу да му обезбеде.

2.2. Становање уз подршку
А) Становање уз подршку деце и младих са сметњама у 

развоју 
Члан 19.

Услугу становања уз подршку остварују деца и млади 
са сметњама у развоју  степена лаке и умерене ометености, 
која су способна за постизање одређеног степена самостал-
ности. 

Корисницима становања уз подршку обезбеђује се ста-
новање у становима прилагођеним потребама особа са сме-
тњама у менталном развоју, стручна подршка, реализација 
активности које подстичу развој и одржавање практич-
них вештина неопходних за свакодневни живот (хигијена, 
исхрана), здравствена нега и узимање лекова,  подршка у 
учењу за децу која похађају школу или за коју је планиран 
наставак образовања, пружање рехабилитационих и тера-
пеутских услуга, подршка у повезивању са другим служба-
ма и ангажовању у заједници и уколико је могуће, при за-
пошљавању, подстицање, подршка и праћење корисника у 
почетним данима новог запослења, надзор и други облици 
помоћи у самосталном живљењу.

Становање уз подршку остварује се у трајању до пет година.

Б) Становање уз подршку одраслих и старијих са сметњама 
у развоју

Члан 20.
Услугу становања уз подршку остварују одрасли и ста-

рији са сметњама у развоју  степена лаке и умерене омете-
ности, која су способна за постизање одређеног степена са-
мосталности.

Корисницима становања уз подршку обезбеђује се ста-
новање у становима прилагођеним потребама особа са сме-
тњама у менталном развоју, стручна подршка, реализација 
активности које подстичу развој и одржавање практичних 
вештина неопходних за свкодневни живот (хигијена, исхра-
на), здравствена нега и узимање лекова, пружање рехаби-
литационих и терапеутских услуга, подршка у повезивању 
са другим службама и ангажовању у заједници и уколико је 
могуће, при запошљавању, подстицање, подршка и праћење 
корисника у почетним данима новог запослења, надзор и 
други облици помоћи у самосталном живљењу.

Становање уз подршку остварује се у трајању до пет година. 

В) Становање уз подршку деце и младих са телесним инва-
лидитетом

Члан 21.
Услугу становања уз подршку остварују деца и млади са 

телесним инвалидитетом, који услед друштвених или дру-
гих препрека немају могућности или имају смањене могућ-
ности да се укључе у активности друштва на истом нивоу 
са другима, под условом да су корисници права на увећан 
додатак за помоћ и негу другог лица.  

Корисницима становања уз подршку обезбеђује се ус-
луга становања у становима прилагођеним потребама осо-
ба са телесним инвалидитетом, стручна подршка, помоћ 

при приступању здравственим и терапеутским услугама, 
подршка радном ангажовању, подршка у учењу за децу 
која похађају школу или за коју је планиран наставак обра-
зовања, подстицање, подршка и праћење корисника у по-
четним данима новог запослења и други облици помоћи у 
циљу остваривања што већег степена самосталности. 

Становање уз подршку остварује се до завршетка шко-
ловања, а најдуже до 30 година живота, уколико је корисник 
на студијама које трају пет година.  

Г) Становање уз подршку одраслих лица  са телесним инва-
лидитетом

Члан 22.
Услугу становања уз подршку остварују одрасла лица са 

телесним инвалидитетом која услед друштвених или дру-
гих препрека немају могућности или имају смањене могућ-
ности да се укључе у активности друштва на истом нивоу 
са другима, под условом да су корисници права на увећан 
додатак за помоћ и негу другог лица.  

Корисницима становања уз подршку обезбеђује се ус-
луга становања у становима прилагођеним потребама осо-
ба са телесним инвалидитетом, стручна подршка, помоћ 
при приступању здравственим и терапеутским услугама, 
подршка радном ангажовању и други облици помоћи у 
циљу остваривања што већег степена самосталности. 

Становање уз подршку остварује се до заснивања рад-
ног односа, а најдуже пет година.  

Члан 23.
Град Београд обезбеђује станове за остваривање услуге 

из чл. 19. до 22. ове одлуке у складу са могућностима.
Станови из става 1. овог члана су у градској својини, а 

право коришћења имају установа за смештај и дневни бора-
вак деце и младих са сметњама у развоју и Градски центар.

Члан 24.
Послове стручне подршке, надзора и пружања других 

облика помоћи у самосталном живљењу корисника стано-
вања уз подршку врши установа за смештај и дневни бора-
вак деце и младих са сметњама у развоју и Градски центар.

У вршењу услуга социјалне заштите из става 1. овог чла-
на установа за смештај и дневни боравак деце и младих са 
сметњама у развоју и Градски центар дужни су да обезбеде 
сигурне услове за боравак корисника у становима, одржа-
вање хигијене простора и опреме, набавку намирница, ку-
вање и расподелу оброка, радно окупационе активности, 
бригу о здравственом стању као и остваривање сарадње са 
породицама корисника и одговарајућим службама.

Члан 25.
У буџету града Београда обезбеђују се средства за опре-

мање и одржавање (инвестиционо и текуће) станова за ста-
новање уз подршку.

Нормативе за опремање станова утврђује организацио-
на јединица Градске управе надлежна за послове социјалне 
заштите. 

2.3. Привремено становање

Члан 26.
Услугу привременог становања остварују млади без ро-

дитељског старања корисници услуге домског или породич-
ног смештаја, по престанку коришћења услуге смештаја.

Услугу привременог становања може да оствари лице из 
става 1. овог члана под условом:

– да је оперативним планом отпуста утврђено да је при-
времено решавање питања даљег збрињавања на овај начин 
најцелисходније односно да нема могућности повратка у 
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сопствену породицу и да на други начин не може решити 
проблем збрињавања;

– да је  завршило школовање;
– да је предузело мере за професионално оспособља-

вање; 
Привремено становање остварује се у трајању до две го-

дине. 

Члан 27.
Град Београд обезбеђује станове за остваривање услуге 

из члана 26. ове одлуке, у складу са могућностима.
Станови из става 1. овог члана су у градској својини, а 

право коришћења има Градски центар.

Члан 28.
У буџету града Београда обезбеђују се средства за оп-

ремање и одржавање (инвестиционо и текуће) станова за 
привремено становање.

У буџету града Београда обезбеђују се средства за 
плаћање трошкова по основу издатака на комуналне произ-
воде и услуге за станове за привремено становање до дана 
закључења Уговора о пружању услуге са корисником те ус-
луге. 

Нормативе за опремање станова утврђује организацио-
на јединица Градске управе надлежна за послове социјалне 
заштите.   

Члан 29.
Трошкове коришћења стана сносе лица из члана 26. ове 

одлуке.
Лица из става 1. овог члана учествују у једнаким делови-

ма у трошковима коришћења стана. 

Члан 30.
Градски центар врши надзор над коришћењем станова 

и пружа стручну помоћ корисницима привременог стано-
вања.

Ако се у вршењу надзора из става 1. овог члана утврди 
да се стан не користи наменски, да се исти оштећује или не 
одржава у уредном стању или да се ометају други корисни-
ци, привремено становање може престати и пре истека 
рока на који је одређено.

2.4. Социјално становање у заштићеним условима

Члан 31.
Услугу социјалног становања у заштићеним услови-

ма могу да остваре социјално угрожена и стамбено нео-
безбеђена лица из члана 2. ст. 1. и 3. ове одлуке, уколико 
су смештена у колективним центрима на територији гра-
да Београда или користе други вид смештаја, под условом 
да приходи по члану домаћинства не прелазе основицу за 
утврђивање новчане социјалне помоћи за појединце.

Услугу из става 1. овог члана остварују појединци и по-
родице уколико испуњавају и један од следећих услова: 

– да су старији од 65 година и да су способни за самос-
талан живот;

– да члан породичног домаћинства има утврђено телес-
но оштећење од 80% до 100% по прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању;

– да је члан породичног домаћинства дете са сметњама 
у развоју и да је корисник додатка за помоћ и негу другог 
лица по било ком основу;

– да је родитељ који самостално врши родитељско право;
– да је лице према коме је извршено насиље у породици.

Члан 32.
Појединцу односно породици која оствари услугу со-

цијалног становања у заштићеним условима обезбеђује се:
– становање у становима намењеним за овај облик заштите;
– посебна подршка и одговарајући облици помоћи у 

самосталном живљењу који се реализују кроз активности 
Градског центра и домаћина објекта.

Члан 33.
Град Београд обезбеђује објекте и станове за остваривање 

услуге из члана 31. ове одлуке, у складу са могућностима.
Објекти и станови у тим објектима за остваривање овог 

облика заштите су у градској својини. 
Корисници услуге из члана 31. ове одлуке не могу стећи 

право својине на становима које користе.

Члан 34.
Средства за текуће и инвестиционо одржавање објека-

та и средства за инвестиционо одржавање станова из члана 
32. ове одлуке обезбеђују се у буџету града Београда.

Члан 35.
Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и 

друге комуналне услуге и накнаде), као и трошкове текућег 
одржавања станова сносе корисници услуге сопственим 
средствима.

Изузетно од става 1. овог члана, град Београд у завис-
ности од укупних прихода домаћинства корисника услуге, 
сноси трошкове из става 1. овог члана у целини или делимич-
но у складу са нормативима и стандардима трошкова који се 
утврђују посебним актом који доноси организациона једини-
ца Градске управе надлежна за послове социјалне заштите. 

Члан 36.
Објекат за социјално становање у заштићеним условима 

има домаћина.
Домаћин објекта је радно способно лице које је истовре-

мено и корисник услуге социјалног становања у том објекту.

Члан 37.
О услузи  социјалног становања у заштићеним условима 

одлучује Градски центар.

Члан 38.
Ближе услове, мерила, критеријуме и поступак за оства-

ривање ове услуге утврђује организациона јединица Град-
ске управе надлежна за послове социјалне заштите. 

Члан 39.
Услуга социјалног становања у заштићеним условима 

престаје ако:
– корисник услуге престане да испуњава услове утврђе-

не овом одлуком за остваривање услуге;
– корисник услуге или члан његовог породичног до-

маћинства реши стамбену потребу на други начин.
Решењем о престанку услуге из члана 31. ове одлуке 

утврђује се рок за примопредају стана и отказни рок,  који 
не може бити краћи од 90 дана. 

2.5. Социјално предузетништво 

Члан 40.
Услуга социјално предузетништво обезбеђује профе-

сионално и друштвено укључивање корисника социјалног 
запошљавања кроз подизање образовног нивоа, стицање 
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одређених знања и вештина и преквалификације, подизање 
свести о личној и друштвеној одговорности, социјализа-
цију и развијање солидарности.

Члан 41.
Корисници услуге социјалног предузетништва су неза-

послена лица која користе права и услуге социјалне заштите. 

Члан 42.
Ближе услове, критеријуме и поступак за остваривање 

услуге социјалног предузетништва утврђује организацио-
на јединица Градске управе надлежна за послове социјалне 
заштите.

3. Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге

Члан 43.
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услу-

ге пружају се као вид помоћи појединцима и породицама, 
ради унапређивања породичних односа, превазилажења 
кризних ситуација и стицања вештина за самосталан и про-
дуктиван живот у друштву. 

Члан 44.
Терапијске услуге обухватају (системску) породичну пси-

хотерапију и друге психотерапије које су усмерене на функци-
онисање појединца и породице у социјалном контексту. Сис-
темска породичнa терапија у социјалној заштити је један од 
психотерапијских приступа усмерених на системску промену 
односа унутар и изван породице у циљу разумевања и реша-
вања проблема на психолошки здравији и социјално прихва-
тљивији начин и за добробит појединца, пара и породице. 

Корисници услуга породичне терапије могу користити 
услугу непосредним самоиницијативним обраћањем уста-
нови у којој се та услуга реализује или другим пружаоци-
ма те услуге или посредно, упућивањем од стране Градског 
центра и других релевантних служби.

Услуга породичне терапије реализују се у складу са свр-
хом услуге, потребама, мотивацијом и капацитетима ко-
рисника, а у зависности oд процене пружаоца услуге поро-
дичне терапије, где се услуга спроводи.

Члан 45.
Медијацијска услуга је услуга посредовања у конфликту 

или преговарању преко прихватљиве, непристрасне и не-
утралне треће стране која нема ауторитативну моћ доно-
шења одлуке, већ помаже странама у конфликту да својом 
вољом постигну властити, обострано прихватљив договор 
и споразум у случајевима где је процењено да нема насиља. 
Услуга је намењена корисницима ако су за њу мотивисани, 
где нема насиља и имају потребу за посредовањем у кон-
фликту а у циљу мирног преговарања и решавања истог без 
притиска и присиле.

Услугу медијације корисници могу добити непосредним, 
самоиницијативним обраћањем установи у којој се та услу-
га реализује или посредно упућивањем од стране Градског 
центра и других релевантних служби.

Члан 46.
Социјално-едукативна услуга спроводи се у оквиру 

основних послова социјалне заштите. Обухвата унапред 
структурисане активности на стицању компетенција и 
вештина дефинисаних група корисника, како би корисни-
ци стекли социјалне вештине и компетенције за решавање 
проблема, ресоцијализацију и унапређење социјалног 
функционисања. 

Члан 47.
Саветовање у социјалном раду је услуга намењена свим 

корисницима у зависности од њихових потреба и процене 
стручних радника установе где се саветовање спроводи. Са-
ветодавне услуге могу бити правне, психолошке и социјал-
не у склопу редовних делатности установе односно пружа-
оца ове услуге. 

Сврха саветовања у социјалној заштити је разноврсна и 
усмерена у раду на појединца, групу или породицу, у завис-
ности од специфичних корисничких потреба. 

4. Услуге смештаја

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Члан 48.
Услуга смештаја у прихватилиште и прихватну станицу 

кориснику обезбеђује краткотрајни смештај и осигурава 
безбедност, изналажење одрживих решења за кризне ситу-
ације, задовољењем његових основних потреба и приступ 
другим услугама.

А) Привремени смештај у прихватилиште за одрасла
и старија лица

Члан 49.
Услугу привременог смештаја у прихватилиште за 

одрасла и старија лица имају одрасла и старија лица 
– која су се услед друштвено негативних навика  или 

због неадекватног понашања  нашла у стању неодложне со-
цијалне потребе;

– егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способ-
ностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, 
дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи;

– која немају решено стамбено питање у Београду, без 
средстава за основне животне потребе;

– која су у стању егзистенцијалне угрожености услед 
елементарних непогода;

– којима је из других разлога неопходан привремени 
смештај.

Члан 50.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште за 

одрасла и старија лица обезбеђује привремено збрињавање 
у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и култур-
но забавне активности, док се не утврди одговарајући об-
лик заштите, а најдуже шест месеци. 

Изузетно од става 1. овог члана привремени смештај 
може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих 
разлога не може да се обезбеди други облик заштите. 

Б) Привремени смештај у прихватилиште и прихватну 
станицу за децу и младе  

Члан 51.
Услугу привременог смештаја у прихватилиште и при-

хватну станицу за децу и младе, имају деца и млади  и то:
– без родитељског старања;
– жртве насиља; 
– жртве занемаривања и злостављања;
– нађена у скитњи, просјачењу; 
– жртве трговине људима;
– са проблемима у понашању;
– према којима је суд изрекао васпитну меру упућивања 

у васпитну установу;
– из процеса реадмисије; 
– у стању социјалне потребе; 
– у другим случајевима у којима је хитно потребан при-

времени смештај.
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Члан 52.
Услуга привременог смештаја у прихватилиште и при-

хватну станицу за децу и младе обезбеђује привремено 
збрињавање у виду смештаја и исхране, васпитања и об-
разовања, здравствену заштиту и културно-забавне ак-
тивности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а 
најдуже седам дана у прихватној станици, односно шест ме-
сеци у прихватилишту за децу и младе. 

Изузетно од става 1. овог члана привремени смештај 
може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих 
разлога не може да се обезбеди други облик заштите.

В) Привремени смештај у прихватилиште за труднице и 
жене са децом од којих је једно млађе од три године

Члан 53.
Услугу привременог смештаја у ситуацијама које захте-

вају ургентно издвајање ради спречавања последица поро-
дичног насиља односно одбацивања могу да остваре: 

– труднице и
– жене са дететом (децом), од којих је једно млађе од три 

године.
Услуга привременог смештаја из става 1. овог члана 

траје док се не утврди одговарајући облик заштите, а најду-
же шест месеци. 

Изузетно од става 2. овог члана привремени смештај 
може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих 
разлога не може да се обезбеди други облик заштите. 

Члан 54.
Кориснику услуга из чл. 49, 51. и 53. ове одлуке обез-

беђују се средства за личне потребе.

Члан 55.
Рок за одлучивање о коришћењу услуге привременог 

смештаја из члана 49, 51. и 53. ове одлуке је 15 дана за при-
хватилиште, а три дана за прихватну станицу и тече од дана 
сазнања о потреби смештаја корисника.

III. МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 

Члан 56.
Право на материјалну подршку остварује се ради обез-

беђења егзистенцијалног минимума и подршке социјалној 
укључености појединца и породице.

Члан 57.
Материјална подршка остварује се као право и то. 
1. једнократна помоћ;
2. повремена једнократна новчана помоћ; 
3. интервентна једнократна новчана помоћ;
4. стална новчана помоћ;
5. бесплатни оброк;
6. стипендија;
7. субвенција по основу трошкова на комуналне произ-

воде, услуге и закупнину. 

1. Једнократнa помоћ

Члан 58.
Једнократна помоћ обезбеђује се лицу које се изненада 

или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу 
које се упућује на домски или породични смештај, а које 
нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове прево-
за неопходне за реализацију смештаја. 

Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. 
Поступак за остваривање права на једнократну новча-

ну помоћ и исплату једнократне новчане помоћи спроводи 
Градски центар.  

Поступак за остваривање права на помоћ у натури 
спроводи организациона јединица Градске управе надлеж-
на за послове социјалне заштите.  

Члан 59.
Право на једнократну новчану помоћ имају појединци и 

породице које се налазе у стању тренутне изузетно тешке 
ситуације коју не могу самостално превазићи, без делими-
чне или потпуне финансијске подршке друштвене зајед-
нице за одређене намене и то нарочито у случајевима: от-
клањања последица елементарних непогода; постпеналне 
заштите; прихвата по престанку смештаја и у другим ситу-
ацијама према процени стручних радника Градског центра.

Члан 60.
Лицу које се упућује на домски или породични смештај 

или у прихватилиште, а које нема средстава да обезбеди 
одећу и обућу, нити му је могу обезбедити сродници који 
су, према прописима о породичним односима дужни да 
учествују у његовом издржавању, обезбеђује се једнократ-
на помоћ за опрему која треба да задовољи минимум нај-
неопходнијих потреба у моменту смештаја лица у устано-
ву социјалне заштите или у другу породицу, а састоје се из: 
једног пара ципела, једног пара папуча,три пара чарапа, два 
пара доњег веша, две кошуље, две пиџаме и једног компле-
та горњих и доњих делова одеће, у зависности од узраста и 
пола корисника. 

Лицу које се упућује на домски или породични смештај 
или у прихватилиште, а које нема средстава да обезбеди 
трошкове превоза неопходне за реализацију смештаја обез-
беђују се и путни трошкови  до установе, односно породи-
це у коју се корисник упућује на смештај и подразумевају 
стварне трошкове превоза, а о врсти и начину превоза од-
луку доноси Градски центар, узимајући у обзир пре свега, 
здравствено стање и узраст корисника.

Члан 61.
Право на једнократну помоћ појединац или породица 

могу да остваре највише два пута у календарској години, с 
тим што појединачни износ овог права не може бити већи 
од просечне зараде по запосленом у месецу који претходи 
месецу у коме се врши исплата, а одређује се према ствар-
ним потребама у конкретном случају, на основу процене 
стручних радника Градског центра.

Лицу из члана 60. став 1. ове одлуке обезбеђују се сред-
ства за набавку одеће и обуће у износу до 50% просечне за-
раде по запосленом у месецу који претходи месецу у коме 
се врши исплата.

Под зарадом из става 1. овог члана сматра се просечна 
зарада по запосленом без пореза и доприноса у граду Бео-
граду (у даљем тексту: зарада).

Члан 62
У поступку решавања о праву на једнократну помоћ 

Градски центар је дужан да цени да ли се пружањем и дру-
гих облика социјалне заштите може ефикасније постићи за-
довољавање потребе корисника.

Члан 63.
Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је пет-

наест дана од дана покретања поступка.
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2. Повремена једнократна новчана помоћ
Члан 64.

Право на повремену једнократну новчану помоћ могу да 
остваре: 

1. деца без родитељског старања која су на евиденцији 
Градског центра и деца корисника права на новчану со-
цијалну помоћ, за трошкове екскурзије и наставе у природи 
– у износу до 50% зараде;

2. деца која похађају припремне предшколске програме, 
ученици средњих школа, студенти на студијама у трајању 
од две и три године, студенти на студијама у трајању од нај-
мање четири године, чије су породице корисници права на 
новчану социјалну помоћ и чије се школовање финансира 
из буџета и деца без родитељског старања која су на еви-
денцији Градског центра, за трошкове набавке уџбеника и 
школског прибора у одговарајућем проценту од зараде ис-
плаћене у граду Београду у јуну месецу текуће године  и то:

а) 5% за припремне предшколске програме;
б) 10% за средње образовање; 
в) 15% за студије.
3. ученици основних и средњих школа и  деца и  млади 

са сметњама у развоју:
а) чије су породице корисници права на новчану со-

цијалну помоћ и под условом да постоје здравствене инди-
кације утврђене налазом и мишљењем одговарајућег лекара 
специјалисте;

б) која су корисници услуге домског или породичног 
смештаја;

в)  која су под старатељством;
г) која су корисници услуге дневног боравка.
– за трошкове летовања у  износу до 50% просечне за-

раде 
4. ученици основних и средњих школа чије су породице 

корисници права на новчану социјалну помоћ, деца и мла-
ди који користе услугу домског или породичног смештаја и 
деца и млади са телесним инвалидитетом  који користе ус-
лугу становања уз подршку, за трошкове превоза од места 
становања до образовне установе и назад – до висине нај-
ниже цене јавног линијског превоза.

3. Интервентна једнократна новчана помоћ
Члан 65.

Право на интервентну једнократну новчану помоћ  могу 
да остваре:

1. појединац и породица којима је елементарном непо-
годом потпуно оштећен стан који користе по основу влас-
ништва или по основу закупа на неодређено време, без об-
зира на висину прихода појединца, односно породице – у 
износу од једне до пет зарада; 

2. породица у којој је несрећним случајем наступила смрт 
једног или више чланова породице, а чији приходи у прет-
ходна три месеца не прелазе једну просечну зараду исплаће-
ну у претходном месецу – у износу од једне до пет зарада; 

3. појединац и породица у којој је члан породице потпу-
но неспособан за рад, под условом да приход у претходна 
три месеца не прелази једну просечну зараду исплаћену у 
претходном месецу и да осим стамбеног простора који од-
говара потребама појединца односно породице и земљишта 
у површини од 0,5 hа нема других непокретности – у изно-
су од једне до пет зарада; 

4. појединац односно породица, која је стамбено угроже-
на и то за плаћање закупнине,  под условом да приходи у 
претходна три месеца не прелазе једну просечну зараду ис-
плаћену у претходном месецу, и да је он или члан породич-
ног домаћинства потпуно неспособан за рад – у износу од 
једне до три зараде;

5. појединац односно породица, која је стамбено угро-
жена, и то за побољшање услова становања, под условом да 
приходи у претходна три месеца не прелазе једну просечну 
зараду исплаћену у претходном месецу, и да је он или члан 
породичног домаћинства потпуно неспособан за рад – у из-
носу од једне до пет зарада.

Под приходима појединца и породице подразумевају се 
приходи остварени у претходна три месеца по свим основима 
изузев прихода по основу дечијег додатка, родитељског додат-
ка, додатка за помоћ и негу другог лица и увећаног додатка за 
помоћ и негу другог лица, накнаде за телесно оштећење, при-
мања по основу награда и отпремнина за одлазак у пензију и 
примања по основу ученичког и студентског стандарда.

Под претходна три месеца подразумевају се три месеца 
која претходе месецу у коме је захтев поднет.

Потпуна неспособност за рад доказује се налазом и 
мишљењем органа вештачења пензијско-инвалидског оси-
гурања или решењем суда о потпуном лишавању пословне 
способности или продужењу родитељског права.

Стамбено угроженим сматра се појединац односно по-
родица, под условом да нема стан или породичну стамбену 
зграду у својини или сусвојини на територији Републике 
Србије, да не користи друштвени стан по основу закупа на 
неодређено време на територији града Београда, да нема мо-
гућности да реши стамбено питање на други начин и да не 
испуњава услове за смештај у установу социјалне заштите.

Стамбено угроженим сматра се појединац и породица 
под условом да, као власник односно закупац живи у неу-
словном стану, у подрумским или таванским просторијама, 
влажним, без електричне енергије, водоводне или канали-
зационе инсталације. 

Одговарајућим стамбеним простором у смислу ове одлуке 
сматра се соба по члану породице односно две собе за лице 
које остварује право на новчану накнаду за помоћ и негу дру-
гог лица односно увећану новчану накнаду за помоћ и негу. 

Висину износа увећане једнократне новчане помоћи из 
става 1. тач. 1. до 5. утврђује Градски центар на основу проце-
не стручних радника.

Члан 66.
Рок за одлучивање о праву на увећану једнократну нов-

чану помоћ је тридесет дана од дана покретања поступка.
Изузетно од одредбе става 1. овог члана, Градски центар 

може, по претходно прибављеној сагласности организаци-
оне јединице Градске управе надлежне за послове социјал-
не заштите, признати право на интервентну једнократну 
новчану помоћ појединцу или породици који су се нашли у 
стању изузетно тешке ситуације која је наступила као после-
дица елементарних непогода у којима је потпуно или знатно 
оштећен стан који користе по основу власништва или закупа, 
или је у породици несрећним случајем наступила смрт једног 
или више чланова породице, у року од 24 сата од сазнања за 
наведени случај, без спроведеног комплетног поступка, само 
на основу утврђеног идентитета оштећеног (хитан поступак).

Члан 67.
Појединац и породица могу у току календарске године 

више пута остварити право на  интервентну једнократ-
ну новчану помоћ из члана 65. став 1. ове одлуке, с тим да 
укупна средства по том основу за ту календарску годину не 
прелазе петоструки износ просечне зараде. 

4. Стална  новчана помоћ

Члан 68.
Право на сталну новчану помоћ  имају:
1) корисници права на новчану социјалну помоћ у из-

носу од 10% од пуног износа новчане социјалне помоћи 
утврђене одредбама Закона о социјалној заштити, под 
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условом да је појединац односно сви чланови породице не-
способни за рад у смислу члана 85. став 2. Закона о социјал-
ној заштити

Право из става 1. тачка 1) исплаћује се месечно.
2) родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и 

дуплих близанаца, и то:
(1) родитељи деце предшколског узраста – у износу од 

две просечне зараде;
(2) родитељи деце основношколског узраста – у износу 

од три просечне зараде;
(3) родитељи деце која похађају средњу школу до краја 

школовања, а најдуже до 20. године живота, а која се фи-
нансирају из буџета – у износу од четири просечне зараде;

(4) родитељи деце која су на студијама у трајању од две 
и три године – до краја школовања, а најдуже до 23. године 
живота и родитељи  деце која похађају студије у трајању од 
најмање четири године, до краја школовања, а најдуже до 
26. године живота а која се финансирају из буџета – у изно-
су од пет просечних зарада.

Право из става 1. тачка 2) подтач. (3) и (4) могу да оства-
ре родитељи деце под условом да сва деца похађају средњу 
школу или студије.

Право из става 1. тачка 2) ове одлуке исплаћује се једном 
годишње. 

3) Деца без родитељског старања, корисници услуге дом-
ског или породичног смештаја која су способна за рад, у ме-
сечном износу 50% од просечне зараде, од дана престанка 
услуге смештаја до заснивања радног односа, а најдуже две го-
дине, под условом да најмање две године пре завршетка шко-
ловања имају пребивалиште на територији града Београда.

4) Лице (жена и мушкарац) према коме је извршено на-
сиље у породици под условом:

– да се, као жртва породичног насиља, налазило на еви-
денцији Градског центра, државног органа (МУП, суд), или 
пружаоца услуга социјалне заштите, који је за то лиценциран, 

– да има пребивалиште на територији града Београда 
најмање годину дана пре евидентираног насиља,

– да укупни месечни приходи тог лица по свим основа-
ма, осим прихода из члана 60 став 3. ове одлуке, не прелазе 
висину минималне зараде за месец који претходи месецу у 
коме је покренут поступак,

– да не поседује имовину у власништву по основу које 
може да оствари приход или право својине на усељивом 
стану или стану у коме не живи учинилац насиља

и то у месечним износима:
А) за лице без деце  – 50% од износа накнаде за издржа-

вање детета у хранитељској породици која се утврђује ре-
шењем министра надлежног за социјална питања,

Б) за лице са једним дететом  – 80% од износа накнаде за 
издржавање детета у хранитељској породици, коју утврђује 
министар надлежан за социјална питања,

В) за лице са двоје деце – 100% од износа накнаде за из-
државање детета у хранитељској породици, коју утврђује 
министар надлежан за социјална питања,

Г) за лице са троје и више деце – 130% од износа нак-
наде за издржавање детета у хранитељској породици, коју 
утврђује министар надлежан за социјална питања,

Стална новчана помоћ лицима из става 1. тачка 4) овог 
члана признаје се најдуже годину дана од првог евиденти-
раног насиља.

5. Бесплатни оброк

Члан 69.
Право на  бесплатни оброк могу да користе појединац и 

породица и то:
1) корисници права на новчану социјалну помоћ,

2) лица чији приход по члану домаћинства не прела-
зи 50% минималне зараде за месец који претходи месецу у 
коме је поднет захтев под условом да су:

(1) стара и изнемогла лица чији сродници нису у могућ-
ности да им ову помоћ пруже, или

(2) имају у породици лице које је остварило право на до-
датак за помоћ и негу другог лица.

Члан 70.
Право на бесплатни оброк обезбеђује се једанпут днев-

но према стандардима и нормативима које утврђује спе-
цијализована здравствено превентивна установа и обухва-
та издавање топлог оброка радним даном и сувог оброка 
суботом, недељом и нерадним данима за време државних и 
верских празника. 

Начин припреме и дистрибуције оброка из става 1. овог 
члана као и мрежа пунктова за издавање бесплатног оброка 
утврђује се актом организационе јединице Градске управе 
града Београда надлежне за послове социјалне заштите.

Члан 71.
Право из члана 69. ове одлуке престаје:
1. ако се утврди да је право признато на основу нетачно 

приказаних података,
2. ако се утврди да корисник не користи признато право 

дуже од 10 дана у току месеца. 

6. Стипендија

Члан 72.
Право на стипендију имају ученици средњих школа и 

студенти корисници права на новчану социјалну помоћ, 
права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на 
увећан додатак за помоћ и негу другог лица и услуге дом-
ског или породичног смештаја, под условом да се њихово 
школовање финансира из буџета.

Ученици средњих школа имају право на стипендију под 
условом да су завршни разред основношколског образо-
вања завршили са врло добрим или одличним успехом или 
да су исти успех постигли у школској години која претходи 
подношењу захтева из става 4. овог члана. 

Студенти имају право на стипендију под условом да су 
завршни разред средње школе завршили са врло добрим или 
одличним успехом или да су у школској години која претхо-
ди подношењу захтева из става 4. овог члана у року поло-
жили испите прописане планом и програмом за ту школску 
годину и стекли право уписа у наредну годину студија.

Право на стипендију утврђује се решењем за сваку 
школску годину, на основу захтева поднетог  најкасније до 
30. септембра за ученике средње школе односно до 30. но-
вембра за студенте.

Стипендија се исплаћује месечно и износи 50% од мини-
малне зараде. 

Члан 73.
Међусобни односи између Градског центра и корисника 

стипендије уређују се писаним уговором о стипендирању, 
на основу решења о признавању права на стипендију.

Уговор се закључује на почетку школске године за те-
кућу школску годину.

Члан 74.
Кориснику стипендије право на стипендију престаје:
– ако се утврди да је стипендија додељена на основу не-

тачно приказаних података и
– ако  напусти школовање.
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7. Субвенција по основу трошкова за комуналне произ-
воде, услуге и закупнине

Члан 75.
Право на субвенцију по основу трошкова на комуналне 

производе, услуге и закупнину  (у даљем тексту: трошкови) 
остварују:

А) у висини од 50% трошкова
1. корисник новчане социјалне помоћи, 
2. корисник права на месечно новчано примање по За-

кону о правима бораца, војних инвалида и чланова њихо-
вих породица и Закона о правима цивилних инвалида рата,

3. корисник права по прописима града о проширеној 
заштити бораца и цивилних инвалида рата, 

4. корисник права по прописима града о проширеној 
заштити бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, 

5. борци рата од 1990. године, који су остварили својства 
борца, ратног војног инвалида и чланови породице палог бор-
ца и умрлог инвалида по савезним и републичким прописима;

6. корисник права на додатак за помоћ и негу другог 
лица по било ком основу;

7. пензионер који прима најнижу пензију у складу са 
прописима о пензијском и инвалидском осугурању, под 
условом да нема друге приходе у домаћинству и да осим 
одговарајућег стамбеног простора из члана 65. став 7. ове 
одлуке и земљишта у површини до 0,5 ha нема других не-
покретности; 

8. хранитељске породице у којима су смештена деца без 
родитељског старања;

9. мобилисани  војник из резервног састава у ратној је-
диници за време агресије НАТО снага на СРЈ;

10. закупац стана под условом да је закључио уговор о 
закупу са закуподавцем, да је уговором утврђено да плаћа 
трошкове и да има пребивалиште у Београду.

11. појединац чији укупан месечни приход не прелази 
22% и породица чији укупан месечни приход по члану по-
родичног домаћинства не прелази 20% од зараде из члана 
61. ст. 3. ове одлуке. 

Б) у висини од 40% трошкова
Појединац чији укупан месечни приход не прелази 27% 

и породица чији укупан месечни приход по члану породич-
ног домаћинства не прелази 25% од зараде из члана 61. став 
3. ове одлуке. 

В) у висини од 30% трошкова
Појединац чији укупан месечни приход не прелази 32% 

и породица чији укупан месечни приход по члану породич-
ног домаћинства не прелази 30% од зараде из члана 61. став 
3. ове одлуке. 

Г) у висини од 20% трошкова
Појединци чији укупан месечни приход не прелази 37% 

и породица чији укупан месечни приход по члану породич-
ног домаћинства не прелази 35% од зараде из члана 61. став 
3. ове одлуке.  

Д) у висини од 10% трошкова
Појединац и чији укупан месечни приход не прелази 

42% и породица чији укупан месечни приход по члану по-
родичног домаћинства не прелази 40% од зараде из члана 
61. став 3. ове одлуке. 

Члан 76.
Право из члана 75. обезбеђује се преко обједињене нап-

лате надлежног јавног комуналног предузећа.

Члан 77.
Лица која нису обухваћена системом обједињене напла-

те из члана 75. ове одлуке остварују право на субвенцију по 

основу трошкова под условима из  члана 75. ове одлуке у 
виду једнократне новчане помоћи намењене за накнаду тих 
трошкова два пута годишње (јун, децембар).

Члан 78.
Право из члана 75. и члана 77. ове одлуке може се оства-

рити под условом да се  трошкови измирују редовно.

IV. ПРОГРАМ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 79.
Програм унапређења социјалне заштите обухвата мере 

и активности за подстицај и развој постојећих и нових ус-
луга социјалне заштите.

Програм из став 1. овог члана доноси Скупштина града 
Београда организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове социјалне заштите у складу са стратегијом раз-
воја социјалне заштите коју доноси Влада Републике Србије.

Члан 80.
Удружења грађана која својим програмима остварују и 

реализују циљеве од интереса за град у социјалној зашти-
ти могу да остваре средства из буџета града за подстицање 
програма или део срeдстава за финансирање програма.

Средства из став 1. овог члана удружењима грађана до-
дељују се на основу спроведеног јавног конкурса и закључе-
ног уговора о реализацији одобрених програма.

Под програмима од интереса за град Београд сматрају 
се програми које спроводе удружења грађана која пружају 
помоћ и подршку појединцима са сметњама у развоју и 
њиховим породицама, као и програми који имају за циљ 
унапређење положаја појединаца са сметњама у развоју и 
чланова њихових породица и одраслих и старијих лица, ин-
теграцију маргинализованих група и сензибилизацију јав-
ности, послодаваца и потенцијалних донатора за проблеме 
наведених социјалних група.

Члан 81.
Избор програма из члана 79. ст. 1. ове одлуке врши се 

путем јавног конкурса.
Ближе услове за спровођење конкурса и доделу средста-

ва прописује организациона јединица Градске управе на-
длежна за послове социјалне заштите.

V. ФИНАНСИРАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА

Члан 82.
Методологију формирања цена услуга социјалне зашти-

те прописује Градско веће града Београда. 
У складу са прописаном методологијом цену услуга из 

става 1. овог члана одређује организациона јединица Град-
ске управе надлежна за послове социјалне заштите.

Члан 83.
Средства за финансирање права и услуга социјалне заш-

тите обезбеђују се у буџету града Београда, учешћем ко-
рисника и лица која су у складу са законом дужна да учес-
твују у издржавању појединца и породице, од донатора, 
спонзора и других извора у складу са законом.

Члан 84.
Критеријуме и мерила за одређивање учешћа корисника 

и његових сродника обавезних на издржавање у трошко-
вима услуга социјалне заштите из чл. 5, 7, 8, 10. (исхрана и 
сервисне услуге), 11, 16, 19, 20, 21, 22, 49, 51. и 53. ове одлуке 
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и за одређивање средстава за личне потребе корисника 
услуга социјалне заштите из члана 49, 51. и 53. ове одлуке 
утврђује организациона јединица Градске управе надлежна 
за послове социјалне заштите. 

VI. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА И УСЛУГА

Члан 85.
О правима и услугама из ове одлуке, осим услуге из чла-

на 15. ове одлуке у првом степену решава Градски центар 
за социјални рад у Београду, а по поступку за остваривање 
права и услуга утврђених Законом о социјалној заштити.

Градски центар преиспитује услове за даље коришћење 
права из члана 68. става 1. тач. 1), 3) и  4) и чл. 72. ове одлу-
ке  шестомесечно, а права из чл. 69. и 75. ове одлуке једном 
годишње.

Градски центар за социјални рад преиспитује услове за 
коришћење услуга из члана 5, 7, 8. и 11. ове одлуке шесто-
месечно.

Члан 86.
О жалби на решење Градског центра решава органи-

зациона јединица Градске управе надлежна за послове со-
цијалне заштите.

Ревизију решења о признатом праву из ове одлуке врши 
организациона јединица Градске управе надлежна за посло-
ве социјалне заштите, на начин и по поступку утврђеном 
Законом о социјалној заштити.

Члан 87.
Исплату новчаних износа остварених по основу права 

утврђених овом одлуком, врши Градски центар. 
Услуге помоћи у кући, дневног боравка, персоналне асис-

тенције и привременог смештаја у прихватилиште у обиму и 
под условима утврђеним овом одлуком, обезбеђују се преко 
установа социјалне заштите на територији Београда. 

Услуга свратиште обезбеђује се наручивањем од пружа-
оца услуге. 

Члан 88.
Право на бесплатан оброк (припрема и дистрибуција 

оброка) и услуга превоза деце и младих и одраслих омете-
них у развоју обезбеђује се  у поступку јавне набавке.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 89.
Поступци за остваривање права и пружање услуга со-

цијалне заштите који су започети а нису окончани до дана сту-
пања на снагу ове одлуке окончаће се по одредбама ове одлуке.  

Члан 90.
Градски центар покренуће по службеној дужности у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке посту-
пак за усклађивање права на сталну новчану помоћ из чла-
на 68. став 1. тач. 1), 3) и 4), права на бесплатни оброк и 
права на стипендију са одредбама ове одлуке.

До окончања поступка из ст. 1. овог члана затечени ко-
рисници тих права оствариваће та права према решењима 
која важе на дан ступања на снагу ове одлуке.

Члан 91.
Решење којим је, у складу са прописом који је био на 

снази до ступања на снагу ове одлуке, признато право на 
помоћ у кући, дневни боравак, становање уз подршку, 

привремено становање и смештај у прихватилиште и при-
хватну станицу, важеће на дан почетка примене ове одлуке, 
замењује упут за коришћење услуге прописан одредбама 
Закона о социјалној заштити.

Члан 92.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 

о правима у социјалној заштити Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 23/05, 4/07, 14/09, 37/10 и 10/11).

Градско веће града Београда донеће прописе из члана 82. 
став 1. ове одлуке у року од 30 дана од дана ступања на сна-
гу ове одлуке.

Прописе потребне за спровођење ове одлуке донеће ор-
ганизациона јединица Градске управе надлежна за послове 
социјалне заштите се у року од 60 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке, изузев прописа из члана 40. ове одлуке, 
који ће се донети у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Прописи донети до дана ступања на снагу ове одлуке 
примењиваће се ако нису у супротности са овом одлуком, 
до доношења прописа по основу ове одлуке.

Члан 93.
Скупштина града Београда донеће програм унапређења 

социјалне заштите у року од годину дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Организациона јединица Градске управе надлежна за 
послове социјалне заштите дужна је да у року од шест ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке прибави од ко-
рисника права из члана 75. податке о имовном стању, ради 
припреме програма из става 1. овог члана. 

Члан 94.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а одредбе чл. 8, 
16, 19, 20, 21, 40, члана 68. став 1. тачка 4) и члана 75. ове 
одлуке примењиваће се истеком  рока од  шест месеци дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Скупштина града Београда
Број: 5-930/11-С, 23. децембра 2011. године 

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 4. и 13. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), 
члана 7. Закона о превозу у друмском собраћају („Службе-
ни гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11) 
и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИ-
НИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на тери-

торији града Београда („Службени лист града Београда,” бр. 
61/2009 и 10/2011), члан 1. став 2. после речи: „Организацио-
на јединица Градске управе”, додају се речи: „града Београда.”
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Члан 2.
У члану 2. став 1. после тачке 11. брише се тачка, ставља 

зарез и додаје нова тачка која гласи:
„12. „валидација возне исправе” је електронски бескон-

тактни начин читања електронске возне исправе, као и уно-
шење електронског записа у исту.“

Члан 3.
У члану 5. став 2. после речи: „Организациона јединица 

Градске управе”, додају се речи: „града Београда.”.

Члан 4.
У члану 19. после става 2., додаје се нови став 3. који гласи:
„Акт из става 1. овог члана може бити у електронском 

облику када се сачињава као електронски документ у скла-
ду са Законом којим се уређује електронски документ и За-
коном којим се уређује електронски потпис”.

Члан 5.
У члану 20. у ставу 3. после речи: „организационе једини-

це”, брише се тачка ставља, зарез и додају следеће речи: „од-
носно кад је ред вожње сачињен као електронски документ 
потписује се квалификованим електронским потписом.” 

Члан 6.
У члану 21. додаје се нови став 1. који гласи: 
„Линијски превоз се може обављати као дневни превоз 

са поласцима у периоду од 04 до 24 часа и као ноћни превоз 
са поласцима у периоду од 00 до 04 часова.”.

Ст. 1, 2 и 3. постају ст. 2, 3 и 4.

Члан 7.
У члану 23. став 2. мења се и гласи: „Стајалишна ознака 

садржи назив стајалишта и број линије, а на терминусима 
линије и извод из важећег реда вожње.”.

Члан 8.
У члану 24. став 1. алинеја трећа мења се и гласи: „ос-

тала саобраћајна опрема и друга опрема у функцији јавног 
превоза (аутомати за продају карата и др.).”

У истом члану став 3. мења се и гласи: „ о одржавању 
стајалишта и постављању и одржавању опреме стајалишта 
стара се надлежна организациона јединица.“

У истом члану после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
„Послове из става 3. овог члана надлежна организациона је-
диница може обављати преко јавног комуналног предузећа, 
односно другог привредног друштва или предузетника 
коме повери ове послове.”. 

Члан 9.
У члану 26. став 6. после речи: „одржавање”, речи: „стаја-

лишта и” бришу се.

Члан 10.
У члану  30. став 3. мења се и гласи: „Возила у обављању 

линијског превоза у зимском периоду када је спољна тем-
паратура испод 10°С морају бити загрејана. У летњем пери-
оду возила морају бити проветрена, односно када је спољна 
темпаратура изнад 25°С морају бити расхлађена, уколико 
поседују систем за расхлађивање.”.

Члан 11.
У члану 31. став 1 тачка 1. после речи: „исписан”, речи: 

„број линије и назив терминуса у смеру кретања” замењују се 
речима „број и назив линије у смеру кретања или терминуса”.

У истом члану став 5. мења се и гласи: „У зони врата 
која су обележена ознаком „УЛАЗ” возила морају бити оп-
ремљена уређајима за поништавање карата односно за ва-
лидацију возних исправа.”.

Члан 12. 
У члану 32. став 1. алинеја друга мења се и гласи: „при-

ликом обављања линијског превоза у сваком возилу посе-
дује извод из издатог овереног реда вожње, који може бити 
и у електронском облику у складу са одредбама ове одлуке,”.

Члан 13.
У члану 33. став 1. на крају текста тачка се замењује за-

резом и додају две нове алинеје које гласе: „продаје карте у 
возилу и”, и „да прати валидацију возних исправа путника 
који улазе на предња врата.” .

Члан 14.
Члан 36. мења се и гласи: 

„Члан 36.
Корисник услуге – путник је лице које се затекне у вози-

лу линијског превоза, осим возног особља.
За коришћење услуге превоза путник је дужан да у вози-

лу има важећу и исправну возну исправу.
На захтев контролора или другог овлашћеног лица пу-

тник је дужан да покаже возну исправу. 
По уласку у возило линијског превоза контролор и дру-

го лице овлашћено се представља легитимацијом.
Уколико путник у возилу не поседује важећу и исправну 

возну исправу, односно одбије да је покаже, дужан је да овла-
шћеном лицу пружи податке о свом идентитету, на захтев кон-
тролора плати доплатну карту у висини утврђеној актом из 
члана 42. став 2. ове одлуке и потом настави започету вожњу.

Путнику из става 5. овог члана који не поступи по за-
хтеву контролора, контролор ће уручити опомену која оба-
везно садржи:

– податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.),
– висину накнаде утврђене актом из члана 42.став 2. ове 

одлуке,
– датум доспећа,
– линију јавног превоза, гаражни број и врсту возила,
– датум издавања и потпис и службени број контролора.
Путник је по уручењу опомене из става 6. овог члана ду-

жан да се удаљи из возила на првом наредном стајалишту.
Врсте возних исправа, начин њиховог коришћења и ус-

лови под којима поједине категорије путника могу користи-
ти јавни превоз без накнаде, односно уз умањење накнаде 
(повлашћене категорије) и контрола путника утврђују се 
актом из члана 3. став 2. одлуке.”

Члан 15.
После члана 36, додаје се нови члан 36а, који гласи:

„Члан 36а.
Путник је дужан да возну исправу која гласи на име ва-

лидира при уласку у возило и исту на захтав овлашћеног 
лица уступи ради провере.

Ако се у поступку провере утврди да није извршена вали-
дација возне исправе из става 1. овог члана контролор ће возну 
исправу блокирати и дати путнику упутства у погледу начина 
деблокаде, након чега путник може да заврши започету вожњу.

У случају да у возилу током контроле контролор затекне 
путника са блокираном возном исправом из става 1. овог 
члана наложиће путнику да се удаљи из возила на првом 
наредном стајалишту.”.
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Члан 16.
Члан 37. мења се и гласи:
„Приликом уласка у возило на предња врата и заузи-

мања места за седење предност имају инвалиди, труднице, 
лица са малом децом и старе и немоћне особе.

Члан 17.
У члану 38. после става 1. додају се нови ст. од 2. до 4. 

који гласи:
„Путник у возило може унети пса висине до 40 cm ме-

рено у висини гребена и мачку, у посебном транспортеру 
прилагођеном врсти и величини пса или мачке, у периоду 
од 09.00 до 13.00 часова и 18.00 до 24.00 часа. 

Транспортер у смислу става 2. овог члана јесте сандук, 
кутија, кавез или било која друга чврста конструкција за 
транспорт животиња у возилу примерена врсти животиња. 
Транспортер мора бити такав да обезбеђује вентилацију за 
животиње, довољно слободне подне површине и висину 
која одговара њиховој величини тако да могу да стоје или 
легну, осим ако технички протокол или посебни услови за 
добробит животиња захтевају другачије.

Транспортер из става 2. овог члана мора бити опремљен 
да обезбеђује сигурност животиња, тако што је затворен на 
одговарајући начин (катанцем, бравом или рајсфершулсом) 
којим се онемогућава провлачење шапе, њушке или бежање 
животиња, као и испадање и цурење хране, измета и других 
отпадака.” 

Став 2., постаје став 5. и у истом се после речи: „Пртљаг 
из става 1”., додају  речи: „и транспортер из става 2.”

Члан 18.
После члана 39, додаје се нови члан 39а, који гласи:

„Члан 39а.
У возило није дозвољен улазак:
- лицу у напитом стању,
- лицу оболелом од заразне болести и
- лицу млађем од 6 година старости ако није у пратњи 

одрасле особе.”.

Члан 19.
У члану 40. став 1. тачка 3. после речи: „уништавати”, бри-

ше се реч: „ возило”  и додају речи: „опрема возила, возило”. 
У истом члану и ставу после тачке 5., додаје се нова тачка 

6. која гласи: „да улазе у возило на врата која нису обележе-
на ознаком за улаз у возило, односно да излазe из возила на 
врата која нису обележена ознаком за излаз из возила;’’

Тач. 6, 7 и 8., постају тач. 7, 8 и 9.

Члан 20.
У члану 42. став 2. мења се и гласи: „Цена услуге из става 

1. овог члана  утврђује се посебним актом који доноси гра-
доначелник града Београда на основу начела и елемената за 
одређивање цена комуналних услуга прописаних  законом 
којим се уређују комуналне делатности, на предлог надлеж-
не организационе јединице и по прибављеном мишљењу 
организационе јединице Градске управе града Београда на-
длежне за пословe који се односе на цене у комуналним и 
другим делатностима из надлежности града.”

Члан 21.
У члану 45. став 3. се брише.

Члан 22.
У члану 54. став 1. после речи: „са одредбама члана 33,” 

бришу се речи: „34. и”.

У истом члану додају се два нова става који гласе:
„за прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном од 2.500,00 75.000,00 динара возач уколико одбије да 
плати или не плати у остављеном року новчану казну изре-
чену на лицу места (члан 54. ст. 1. и 3.)”

„за прекршај из става 2. овог члана казниће се новчаном 
казном од 2.500,00 75.000,00 динара путник уколико одбије 
да плати или не плати у остављеном року новчану казну из-
речену на лицу места (члан 54. ст. 2. и 3.)”

Члан 23.
У члану 55. после речи: „чл. 36.”, речи: и 38. члана 39. 

став 1. и члана 40. став 1.” замењују се речима: „38. 39. став 
1, 39 а. и 40. став 1.”. 

Члан 24.
Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 34-928/11-С, 23. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. де-
цембра 2011. године, на основу члана 54. став 2. Закона о 
добробити животиња („Службени гласник РС”, број 41/09) 
и члана 25. и 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда” бр. 39/08 и 6/10), донела је  

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ ДОМАЋИХ ЖИВО-
ТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љубимаца 

на територији града Београда („Службени лист града Београда” 
број 37/11), посла члана 16. додаје се нови члан 16 а. који гласи:

„16а.
Пси који се држе као кућни љубимци, а који могу предста-

вљати опасност за околину држе се у складу са посебним про-
писом којим се уређује начин држања паса који могу предста-
вљати опасност за околину (у даљем тексту: опасни пси).

Члан 2. 
После члана 19. додају се нови  чл. 19а. и 19б. који гласе:

„19а.
Опасног пса на јавну површину могу изводити само пу-

нолетна лица, и то на поводнику и са заштитном корпом на 
њушци.

Приликом извођења опасног пса на јавне површине, др-
жалац пса, као и лице које га изводи дужан је да са собом 
носи потврду за пса, издату у складу са посебним прописом.

Члан 19б.
Држалац опасног пса који је регистрован у Централној 

бази података о псима коју води министарство надлежно за 
послове ветеринарства, а који нема пребивалиште на тери-
торији града Београда, може изводити опасног пса на јавне 
површине по претходно прибављеној сагласности органи-
зационе јединице градске управе надлежне за комуналне 
послове.
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У поступку издавања сагласности, опасан пас се упућује 
код овлашћене ветеринарске организације ради обављања 
прегледа и провере да ли је пас вакцинисан и трајно обеле-
жен, а све о трошку власника.

Након добијања извештаја ветеринарске организације о 
здравственом стању опасног пса, организациона јединица 
из става 1. овог члана доноси одговарајући акт.

Акт о давању сагласности да се опасан пас може изводи-
ти на јавне површине, издаје се на период од 15 дана.

Изузетно од става 1. овог члана, прибављање саглас-
ности за извођење на јавне површине није потребно за 
опасне псе који су учесници међународних и националних 
изложби у организацији Кинолошког савеза Србије, за пе-
риод трајања изложбе, дан пре и дан после изложбе, али је 
потребно да власници, поред потврде за псе, са собом носе 
и важећу пријаву за учешће на изложби.”

Члан 3.
У члану 20. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Одредба става 1. овог члана  не односи се на опасне псе”.

Члан 4.
У члану 22. после става 3. додаје се нови став који гласи:
„Опасни пси се могу уводити у парк за псе и пуштати са 

поводника да се слободно крећу, са заштитном корпом на 
њушци.”

Члан 5.
У члану 34. после тачке 18. додају се нове тач. 18а. и 18б. 

које гласе:
„18а. његовог опасног пса на јавне површине изводи 

лице које није пунолетно; ако изводи опасног пса без повод-
ника, заштитне корпе на њушци и потврде за псе (члан 19а.);

18б. изводи опасног пса на јавну површину без предход-
но прибављене сагласности, потврде за псе и важеће прија-
ве за учешће на изложби (члан 19б)”.

У истом члану, у тачки 21. после броја 3. додају се речи „и 
парку за псе пушта опасног пса без заштитне корпе на њу-
шци (члан 22. став 4.)”.

Члан 6.
У члану 36. став 1. после броја 18. додају се бројеви 

„18а, 18б”.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда.”

Скупштина града Београда
Број 3-925/11-С, 23. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
члана 10. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист 
града Београда”, број 23/10) и у складу са Законом о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10 и 24/11), донела је 

ПР ОГРАМ
УРЕЂИВАЊА И ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2012. ГОДИНУ
УВОД 

Програм уређивања и давања у закуп грађевинског 
земљишта за 2012. годину (у даљем тексту: програм) 

обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији 
града, улагања у припрему и изградњу капиталних објеката 
од значаја за град, као и друга улагања. 

Програм се заснива на решењима и условима садржа-
ним у законима, одлукама и прописима којима се уређују 
односи у области земљишне политике и грађења. 

Радови на уређивању грађевинског земљишта и из-
градњи магистралних објеката који нису обухваћени овим 
програмом могу се изводити под условом да се обезбеде по-
себна средства за финансирање и да ти радови не утичу на 
извршење радова утврђених овим програмом. Реализацији 
ових радова приступа се на основу одлуке коју на предлог 
Управног одбора Дирекције доноси градоначелник града 
Београда.

Предлогом Одлуке о буџету града Београда за 2012. годи-
ну планирана су финансијска средства за реализацију Про-
грама уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта 
за 2012. годину у износу од 16.762.000.000 динара. 

Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода у износу од 8.360.000.000 динара које 

реализује Дирекција по закљученим уговорима са корисни-
цима – закупцима грађевинског земљишта и закупцима 
пословног простора, и то из: накнаде за уређивање грађе-
винског земљишта, закупнине грађевинског земљишта, за-
купнине пословног простора и сопствених прихода;

– посебних наменских буџетских средстава за финанси-
рање припремних активности на изградњи саобраћајнице 
Северна тангента и интермодалног терминала у износу од 
600.000.000 динара;  

– наменског трансфера из буџета града Београда за фи-
нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 850.000.000 динара;

– кредитних средстава у износу од 6.952.000.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница; 

У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлу-
ком о грађевинском земљишту сачињени су следећи про-
грами:

I. Програм уређивања грађевинског земљишта
II. Програм уређивања грађевинског земљишта за изградњу 

капиталних саобраћајница од посебног интереса за град
III. Програм давања у закуп (отуђења) грађевинског 

земљишта у јавној својини 

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Укупно: 5.675.000.000 динара

У оквиру радова на припремању и опремању грађевин-
ског земљишта све планиране активности сложене су у 12 
група послова, и то:

Припремање грађевинског земљишта
1. Истраживања, анализе и студије
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3. Урбанистички планови
4. Локацијска дозвола, пројекат парцелације, урбанис-

тички пројекат
5. Елаборат за решавање имовине
6. Решавање имовинско-правних односа
7. Техничка документација
8. Техничка контрола
9. Услови, сагласности, партиципације ЈКП, таксе, грађе-

винска дозвола, пријава радова
Опремање грађевинског земљишта
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Таксе, употребна дозвола 
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I.1. Прибављање урбанистичких планова
Укупно: 350.000.000 динара

Овим програмом су обухваћени планови који се финан-
сирају преко Дирекције, и то:

A. Урбанистички планови за које су донете 
одлуке о изради у претходном периоду 315.653.599  

1. План детаљне регулације за подручје 
дела центра градске потцелине – Тро-
шарина 520.336 

1.3. Урбанистички планови 
2. План детаљне регулације насеља 

„Бањица” – II фаза 231.562 
2.3. Урбанистички планови 
3. План детаљне регулације стамбеног 

насеља Алтина II у Земуну 3.890.458 
3.3. Урбанистички планови 
4. План детаљне регулације Булевара краља 

Александра за подручје блокова Д7-12 214.819 
4.3. Урбанистички планови 
5. План детаљне регулације простора 

између улица: Цара Душана, са-
обраћајнице Т6, лесног одсека Дунава, 
земунског гробља и границе плана 
Старог језгра Земуна – Прегревица 1.712.431 

5.3. Урбанистички планови 
6. План генералне регулације СРЦ „Ко-

шутњак” 1.092.487 
6.3. Урбанистички планови 
7. План детаљне регулације насеља Срем-

чица 2.262.246 
7.3. Урбанистички планови  
8. План генералне регулације насеља 

Јелезовац – Сунчани брег 1.529.532 
8.3. Урбанистички планови 
9. План детаљне регулације за изградњу 

примарних објеката водоводног сис-
тема за насеља Пиносаву и Бели поток 163.664 

9.3. Урбанистички планови 
10. План детаљне регулације саобраћај-

нице Булевар краља Александра од 
Теразија до Устаничке улице 608.506 

10.3. Урбанистички планови 
11. План детаљне регулације насеља Мали 

Мокри Луг 2.535.117 
11.3. Урбанистички планови 
12. План детаљне регулације подручја 

градске парк – шуме Звездара, на 
општини Звездара – II фаза 2.083.181 

12.3. Урбанистички планови
13. План детаљне регулације Сланачког 

пута са припадајућом инфраструктуром 
од Роспи ћуприје до гробља „Лешће” 141.475 

13.3. Урбанистички планови 
14. План детаљне регулације за подручје 

између улица: Француске, Цара Душа-
на, Т. Кошћушка и постојеће пруге на 
Дорћолу 1.329.444 

14.1. I фаза 304.698 
14.1.3. Урбанистички планови
14.2. II фаза 1.024.746 

14.2.3. Урбанистички планови 

15. План детаљне регулације подручја из-
међу улица: Господара Вучића, Војисла-
ва Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада 
Неимара, Махмута Ибрахимпашића, 
Струмичке, границе градске шуме „Шу-
мице” и УМП-а – општина Вождовац 973.481 

15.3. Урбанистички планови 
16. План детаљне регулације инфилтра-

ционог изворишта на левој обали реке 
Саве – локација Зидине 1.129.178 

16.3. Урбанистички планови 
17. План детаљне регулације насеља 

„Плави хоризонти” 1.525.386 
17.3. Урбанистички планови 
18. План детаљне регулације Бањичког 

кишног колектора 267.892 
18.3. Урбанистички планови 
19. План детаљне регулације блокова 15 и 

16 између улица: Београдске, Његоше-
ве, А. Ненадовића, Мекензијеве и Трга 
Славија 294.681 

19.3. Урбанистички планови 
20. План детаљне регулације блокова 25 и 

26 у Новом Београду 593.201 
20.3. Урбанистички планови 
21. План детаљне регулације насеља „Бу-

сије” у Земуну 3.107.862 
21.3. Урбанистички планови 
22. План детаљне регулације насеља „Гр-

мовац” у Земуну 2.166.162 
22.3. Урбанистички планови 
23. План детаљне регулације насеља Крњача 13.390.387 

23.3. Урбанистички планови 
24. План детаљне регулације насеља Сав-

ска и Језерска тераса 2.397.432 
24.3. Урбанистички планови 
25. План детаљне регулације СМТ-а од 

аутопута до Панчевачког пута – I фаза 1.775.595 
25.3. Урбанистички планови 
26. План детаљне регулације Аде Циганлије 3.188.107 

26.3. Урбанистички планови 
27. План детаљне регулације Булевар 

краља Александра за подручје од Ули-
це Господара Вучића до улица Мите 
Ружића и Мис Ирбијеве, блокови Д1-
Д3, Д21, Д22 И Д27-Д35 2.360.000 

27.3. Урбанистички планови 
28. План детаљне регулације Булевара 

краља Александра за подручје од Улице 
Станислава Сремчевића до Улице Гос-
подара Вучића, блокови Ц21, Ц27-Ц29 883.216 

28.3. Урбанистички планови 
29. План детаљне регулације дела насеља 

Батајница – насеље Шангај у Земуну 10.584.423 
29.3. Урбанистички планови
30. План детаљне регулације дела под-

ручја Аде Хује (зона А) 4.227.959 
30.3. Урбанистички планови
31. План детаљне регулације подручја 

Јајинци 5.510.607 
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31.1. Просторна целина Б 737.923 
31.1.3. Урбанистички планови 
31.2. Просторна целина В 988.617 

31.2.3. Урбанистички планови 
31.3. Просторна целина Д 1.150.269 

31.3.3. Урбанистички планови 
31.4. Просторна целина А1 457.590 

31.4.3. Урбанистички планови 
31.5. Просторна целина А2 1.165.714 

31.5.3. Урбанистички планови 
31.6. Просторна целина Г 907.445 

31.6.3. Урбанистички планови 
31.7. Улица војводе Степе 103.049 

31.7.3. Урбанистички планови 
32. План детаљне регулације потеза уз 

Улицу Стражарска коса 3.635.003 
32.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
32.3. Урбанистички планови
33. План детаљне регулације ширег под-

ручја уз Улицу војводе Степе 4.418.798 
33.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
33.3. Урбанистички планови
34. План детаљне регулације гробља 

Јелезовац са прилазним саобраћај-
ницама 666.300 

34.3. Урбанистички планови
35. План детаљне регулације насеља 

Камендин (измена и допуна важећег 
плана) 1.325.102 

35.3. Урбанистички планови
36. План детаљне регулације насеља 

Батајница, општина Земун (измена и 
допуна важећег плана) 32.578.372 

36.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
36.3. Урбанистички планови
37. План детаљне регулације новог гробља 

Лешће 2, са прилазним саобраћајницама 1.243.318 
37.3. Урбанистички планови
38. План детаљне регулације центра 

Лазаревца 3.516.400 
38.3. Урбанистички планови
39. План детаљне регулације за изградњу 

Улице Милоја Богдановића између 
ул. Пере Ерјавеца и Краља Петра I, у 
Лазаревцу 123.900 

39.3. Урбанистички планови
40. Планови генералне регулације за 

грађевинско подручје града Београда 
у оквиру границе ГПБ 60.986.336 

40.1. План генералне регулације грађе-
винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине I и II 2.501.012 

40.1.3. Урбанистички планови 
40.2. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине III и IV 1.804.273 

40.2.3. Урбанистички планови 

40.3. План генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне са-
моуправе – град Београд, целине V и VI 7.064.050 

40.3.3. Урбанистички планови 
40.4. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине VII, IX и X 5.581.969 

40.4.3. Урбанистички планови 
40.5. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине VIII и XI 10.116.814 

40.5.3. Урбанистички планови 
40.6. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине XII и XIII 6.898.926 

40.6.3. Урбанистички планови 
40.7. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целина XIV 3.848.175 

40.7.3. Урбанистички планови 
40.8. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине XV и XIX 7.539.282 

40.8.3. Урбанистички планови 
40.9. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целине XVI, XVII и XVIII 9.273.075 

40.9.3. Урбанистички планови 
40.10. План генералне регулације грађе-

винског подручја седишта јединице 
локалне самоуправе – град Београд, 
целина XX 6.358.760 

40.10.3. Урбанистички планови 
41. План генералне регулације за подручје 

насеља Рипња 32.975.707 
41.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
41.3. Урбанистички планови
42. План генералне регулације за насеље 

Угриновци 7.755.300 
42.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
42.3. Урбанистички планови
43. План детаљне регулације подручја 

између Булевара ослобођења, Звечан-
ске, дела будуће саобраћајнице I реда, 
дела Гучевске и ауто-пута на општини 
Савски венац 766.383 

43.3. Урбанистички планови
44. План детаљне регулације Блока 18а у 

Новом Београду 3.981.533 
44.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
44.3. Урбанистички планови
45. План детаљне регулације Улице Тошин 

бунар од ауто-пута до Ивићеве у Земуну 1.156.400 
45.3. Урбанистички планови
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46. План детаљне регулације Зрењанин-
ског пута од Панчевачког моста до 
саобраћајнице Северна тангента 2.052.689 

46.3. Урбанистички планови
47. План детаљне регулације Улице новог 

авалског пута од Кумодрашке улице 
до Кружног пута 3.452.722 

47.3. Урбанистички планови
48. План детаљне регулације за улице Сур-

чинску и Војвођанску, од раскрснице 
са саобраћајницом Т6 до аутопутске 
обилазнице, општина Сурчин 3.572.346 

48.1. I фаза 2.048.346 
48.1.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
48.1.3. Урбанистички планови
48.2. II фаза 1.524.000 

48.2.3. Урбанистички планови
49. План детаљне регулације за изградњу 

(реконструкцију) саобраћајнице од пута 
за ПК „Младост” на општини Обре-
новац до насеља Бољевци на општини 
Сурчин, са мостом преко Саве – II фаза” 483.082 

49.3. Урбанистички планови
50. План генералне регулације за део на-

сеља Добановци, општина Сурчин 34.389.500 
50.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
50.3. Урбанистички планови
51. План детаљне регулације фекал-

ног колектора од Раковица села до 
постојећег колектора у Реснику и 
регулација Раковичког потока са ана-
лизом сливног подручја 782.862 

51.3. Урбанистички планови
52. План детаљне регулације за Нови 

кумодрашки колектор од ретензије Ку-
модраж 1 (Улице Б.Јерковић) до уливне 
грађевине у Нови мокролушки колектор 796.926 

52.3. Урбанистички планови
53. План детаљне регулације за главни 

одводни канал (колектор) од насеља 
Барајево – центар до ППОВ „Међу-
речје” у Барајеву 684.636 

53.3. Урбанистички планови
54. План детаљне регулације постројења 

за пречишћавање отпадних вода и 
приводне инфраструктуре у Сопоту 304.440 

54.3. Урбанистички планови
55. План детаљне регулације постројења за 

пречишћавање отпадних вода и приво-
дне инфраструктуре у Младеновцу 421.260 

55.3. Урбанистички планови
56. План детаљне регулације Болечког 

колектора од прикључка за Врчин до 
ППОВ Винча 4.713.798 

56.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
56.3. Урбанистички планови
57. План детаљне регулације дела стамбе-

ног насеља старо насеље у Железнику 
– измена и допуна 596.967 

57.3. Урбанистички планови

58. План детаљне регулације просторно 
културно историјске целине Топчидер 
– I, II фаза 11.982.188 

58.1. ПДР Патријарха Димитрија – I фаза, 
I етапа 429.655 

58.1.3. Урбанистички планови
58.2. ПДР Радничка – I фаза, II етапа 715.111 

58.2.3. Урбанистички планови
58.3. ПДР Хиподром – II фаза, целина 2 4.275.022 

58.3.3. Урбанистички планови
58.4. ПДР Патријарха Павла – II фаза 1.982.400 

58.4.3. Урбанистички планови
58.5. ПДР ПКИЦ Топчидер – фаза II, целина 3 3.500.000 

58.5.3. Урбанистички планови
58.6. ПДР ПКИЦ Топчидер – фаза II, целина 5 1.080.000 

58.6.3. Урбанистички планови
59. План детаљне регулације комплекса 

бензинских станица са пратећим 
садржајима на орјентационој стаци-
онажи km 557 + 634 до km 560 + 220 
инфраструктурног коридора аутопу-
та Е-70 граница Хрватске – Београд 
(Добановци) 4.147.821 

59.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
59.3. Урбанистички планови
60. План детаљне регулације за изградњу 

обилазнице од пута за ПК „Младост” 
до петље на аутопут Е-763 у Мислођи-
ну у Обреновцу са мостом преко 
Колубаре 2.644.000 

60.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
60.3. Урбанистички планови
61. План детаљне регулације индустријс-

ке зоне Скела, општина Обреновац 2.597.400 
61.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
61.3. Урбанистички планови
62. План детаљне регулације индустријс-

ке зоне Ушће, општина Обреновац 2.703.600 
62.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
62.3. Урбанистички планови
63. План детаљне регулације дела насеља 

старо Жарково 471.291 
63.3. Урбанистички планови
64. План детаљне регулације дела насеља 

Миријево, делови макрогрђевинских 
блокова „З” и „И” 1.009.609 

64.3. Урбанистички планови
65. План детаљне регулације дела насеља 

Миријево, делови макрогрђевинског 
блока „Б” 1.150.326 

65.3. Урбанистички планови
66. План детаљне регулације за изградњу 

спортско-рекреативног центра Гроцка 531.590 
66.3. Урбанистички планови
67. План детаљне регулације саобраћај-

нице Нова Дунавска од Панчевачког 
моста до пута за Аду Хују, градска 
општина Палилула 1.179.821 

67.3. Урбанистички планови
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68. План детаљне регулације комплекса кли-
ничко болничког центра између улица: 
Хероја Милана Тепића, Булевар мира, 
Љутице Богдана, Драгорске и Сокобањс-
ке, градска општина Савски венац 1.360.404 

68.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
68.3. Урбанистички планови
69. План детаљне регулације подручја 

између спортског комплекса стадиона 
„Црвена звезда”, улица: Бањички ве-
нац, Вељка Лукића Курјака, Булевара 
ослобођења, раскрснице „Аутокоман-
да”, Др Милутина Ивковића и плани-
раног продужетка Динарске улице, 
градска општина Савски венац 628.388 

69.3. Урбанистички планови
70. План детаљне регулације подручја 

између улица: Др Милутина Ивковића, 
Булевар ослобођења, Звечанске, Булевар 
мира, улице између Булевара мира и Бу-
левара ослобођења, Хумска и Динарска, 
градска општина Савски венац 2.532.870 

70.3. Урбанистички планови
71. План детаљне регулације за подручје 

између улица: Учитеља Михајловића, 
Београдске, Стевана Белића, Бранка 
Радичевића, Милорада Ћирића и 
Ђорђа Миловановића у Железнику, 
општина Чукарица 2.643.384 

71.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
71.3. Урбанистички планови

Б. Нови планови који ће се радити по 
одлукама које ће бити донете у 2012. 
години 15.788.746 

Ц. Припремни радови за израду урба-
нистичких планова 18.557.655 

1. Еколошка карта Београда (иденти-
фикација и квантфикација извора за-
гађења ваздуха у Београду) – СЕЕКА Б 1.000.000 

2. Израда техничке документације за пот-
ребе израде урбанистичких планова 8.557.655 

3. Студије, анализе, идејне провере, ур-
банистички конкурси и додатне гео-
детске и геолошке подлоге за потребе 
израде урбанистичких планова 9.000.000 

I.2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
Укупно: 2.150.000.000 дин.

A. Наставак изградње започетих објеката 668.760.938  
1. Војвођанска улица (од Гандијеве ул. 

до краја насеља Др Ивана Рибара), 
л=1.900 m 127.650.000 

1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

1.6. Решавање имовинско-правних односа
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.10. Извођење радова 
1.11. Технички преглед
1.12. Таксе, употребна дозвола

2. Саобраћајница Т6 (од Војвођанске до 
саобраћајнице 2а-2а) 20.200.000 

2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

2.5. Елаборат за решавање имовине 
2.6. Решавање имовинско-правних односа 
3. Улица Тошин бунар (од Улице Н. 

Добровића до В. Назора) 205.101.106 
3.6. Решавање имовинско-правних односа 
3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3.10. Извођење радова 
3.11. Технички преглед
3.12. Таксе, употребна дозвола

4. Денивелисане раскрснице улица: 
Пролетерске солидарности, Шпан-
ских бораца и аутопута (прила-
гођавање објекта кретању лица са 
посебним потребама) 450.000 

4.7. Техничка документација 
4.8. Техничка контрола 
4.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

4.11. Технички преглед
4.12. Таксе, употребна дозвола

5. Денивелисана саобраћајна веза 
гробља Орловача и аутобазе Врбин 
поток са Ибарском магистралом 100.000 

5.5. Елаборат за решавање имовине
5.6. Решавање имовинско-правних односа
6. Савска магистрала од Радничке ули-

це до петље на укрштању са Трговач-
ком улицом 650.000 

6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

6.6. Решавање имовинско-правних односа
6.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

6.11. Технички преглед
6.12. Таксе, употребна дозвола

7. Миријевски булевар, л=1.100 m 4.380.000 
7.6. Решавање имовинско-правних односа

7.11. Технички преглед
7.12. Таксе, употребна дозвола

8. Саобраћајнице на локацији Дедиње 169.712.439 
8.0. Заједничке групе послова за Дедиње 

(8.0.5; 8.0.6. и 8.0.9.) 86.345.191 
8.0.5. Елаборат за решавање имовине
8.0.6. Решавање имовинско-правних од-

носа
8.0.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

8.1. Целина „Лисичији поток” 27.938.983 
8.1.10. Извођење радова 
8.1.11. Технички преглед
8.1.12. Таксе, употребна дозвола

8.2. Целина „Сењак” 55.428.265 
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8.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

8.2.7. Техничка документација 
8.2.8. Техничка контрола

8.2.10. Извођење радова 
8.2.11. Технички преглед
8.2.12. Таксе, употребна дозвола

9. Саобраћајнице на локацији привред-
на зона Горњи Земун 3.109.608 

9.1. Зоне 1 и 2 50.000 
9.1.6. Решавање имовинско-правних односа
9.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9.2. Зоне 3 и 4 3.059.608 
9.2.5. Елаборат за решавање имовине
9.2.6. Решавање имовинско-правних односа
9.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

10. Саобраћајнице на локацији Бежа-
нијска коса – III МЗ 21.360.000 

10.6. Решавање имовинско-правних односа 
10.10. Извођење радова
10.11. Технички преглед
10.12. Таксе, употребна дозвола

11. Саобраћајнице на локацији Бежа-
нијска коса – II МЗ 20.480.000 

11.6. Решавање имовинско-правних односа
11.10. Извођење радова
11.11. Технички преглед
11.12. Таксе, употребна дозвола

12. Саобраћајнице на локацији Блок 58 
– Нови Београд (део уз Улицу Јурија 
Гагарина) 53.559.780 

12.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

12.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

12.10. Извођење радова
12.11. Технички преглед
12.12. Таксе, употребна дозвола

13. Саобраћајнице на локацији Блок 69 – 
Нови Београд 50.000 

13.6. Решавање имовинско-правних односа
14. Саобраћајнице за Блок 63, ПФЦ 29 – 

Нови Београд 50.000 
14.6. Решавање имовинско-правних односа
15. Саобраћајнице у Блоку 3 – Нови 

Београд 380.000 
15.11. Техничи преглед
15.12. Таксе, употребна дозвола

16. Саобраћајнице на локацијама 1.4, 1.5, 
1.6, 1.7, 2.5.5.8 и 2.5.6.8 Камендин 1.050.000 

16.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

16.6. Решавање имовинско-правних односа 

16.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

16.10. Извођење радова 
16.11. Технички преглед
16.12. Таксе, употребна дозвола

17. Блок Гружанска улица – Тодора од 
Сталаћа 6.930.000 

17.6. Решавање имовинско-правних 
односа

17.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

17.10. Извођење радова
17.11. Технички преглед
17.12. Таксе, употребна дозвола

18. Паркинг површине уз СРЦ „Гале 
Мушкатировић” 50.000 

18.6. Решавање имовинско-правних односа
18.11. Таксе, употребна дозвола

19. Подземни пешачки пролаз код „Сајма” 3.864.070 
19.10. Извођење радова

20. Прилазне саобраћајнице за комплекс 
Амбасаде САД у Улици кнеза Алек-
сандра Карађорђевића 530.000 

20.11. Технички преглед
20.12. Таксе, употребна дозвола

21. Саобраћајнице на подручју ПДР-а 
комерцијалне зоне западно од Ибарс-
ке магистрале 25.450.000 

21.5. Елаборат за решавање имовине
21.6. Решавање имовинско-правних односа 
21.7. Техничка документација 
21.8. Техничка контрола
21.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

21.10. Извођење радова 
21.11. Технички преглед 

22. Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром на територији 
општине Младеновац 3.653.935 

22.1. Улица краљице Марије 3.653.935 
22.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

22.1.10. Извођење радова
22.1.11. Технички преглед
22.1.12. Таксе, употребна дозвола

Б. Почетак изградње нових објеката 1.075.718.223 
1. Денивелисана раскрсница Панчевачки 

мост са прилазним саобраћајницама 169.646.725 
1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
1.5. Елаборат за решавање имовине
1.6. Решавање имовинско-правних односа
1.7. Техничка документација 
1.8. Техничка контрола
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1.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.10. Извођење радова
2. Земунски кеј (Кеј ослобођења) у делу 

од Улице Ђуре Ђаковића узводно до 
широке стазе 50.000 

2.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

2.10. Извођење радова
3. Саобраћајнице за Блок 51 – Нови 

Београд 2.150.000 
3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
3.6. Решавање имовинско-правних од-

носа 
3.7. Техничка документација 
3.8. Техничка контрола 
3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3.10. Извођење радова
4. Западно од Улице др Ивана Рибара 185.874.425 

4.1. За непрофитно становање 180.540.000 
4.1.10. Извођење радова
4.1.11. Технички преглед
4.1.12. Таксе, употребна дозвола

4.2. Саобраћајнице за спортски центар 5.234.425 
4.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
4.2.5. Елаборат за решавање имовине
4.2.6. Решавање имовинско-правних од-

носа
4.2.7. Техничка документација 
4.2.8. Техничка контрола
4.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

4.3. Паркинзи уз Улицу др Ивана Рибара 100.000 
4.3.4.  Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
4.3.5. Елаборат за решавање имовине

5. Паркинзи уз Улицу Радоја Дакића – 
Блок 7 – Нови Београд 50.000 

5.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

5.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

5.10. Извођење радова
6. Саобраћајнице за Блок 11а – Нови 

Београд 10.100.000 
6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
6.6. Решавање имовинско-правних од-

носа
6.7. Техничка документација 
6.8. Техничка контрола

6.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

6.10. Извођење радова 
6.11. Технички преглед
6.12. Таксе, употребна дозвола

7. Саобраћајнице на подручју привред-
не зоне аутопут у Новом Београду, 
Земуну и Сурчину 39.876.956 

7.1. Саобраћајнице на локацији „Грмеч” 550.000 
7.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
7.1.6. Решавање имовинско-правних односа  
7.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

7.2. Остале саобраћајнице 39.326.956 
7.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
7.2.5. Елаборат за решавање имовине 
7.2.6. Решавање имовинско-правних односа 
7.2.7. Техничка документација
7.2.8. Техничка контрола
7.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

7.2.10. Извођење радова
8. Саобраћајнице у блоку између улица: 

Г. Вучића, Устаничке и Г. Миленка 14.630.000 
8.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
8.5. Елаборат за решавање имовине
8.6. Решавање имовинско-правних односа  
8.7. Техничка документација 
8.8. Техничка контрола
8.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

8.10. Извођење радова
8.11. Технички преглед
8.12. Таксе, употребна дозвола

9. Саобраћајнице на територији ДУП-а 
потеза дуж Војводе Степе 9.280.000 

9.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

9.6. Решавање имовинско-правних односа
9.7. Техничка документација 
9.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9.10. Извођење радова 
9.11. Технички преглед
9.12. Таксе, употребна дозвола
10. Саобраћајнице за подручје између 

улица: Кумодрашка, Кружни пут и 
блокова уз Ул. Војводе Степе 121.939.812 

10.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

10.5. Елаборат за решавање имовине
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10.7. Техничка документација 
10.8. Техничка контрола
10.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

10.10. Извођење радова
11. Улице: Мате Јерковића, Палисадска, 

Комовска и Беле воде у Жаркову 4.000.000 
11.6. Решавање имовинско-правних односа

11.10. Извођење радова
11.11. Технички преглед
11.12. Таксе, употребна дозвола

12. Реконструкција улица Боре Марко-
вића и Пере Тодоровића 166.906 

12.5. Елаборат за решавање имовине
12.6. Решавање имовинско-правних односа 
12.7. Техничка документација 
12.8. Техничка контрола
12.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

12.10. Извођење радова
13. Бојанска улица 140.641.290 

13.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

13.5. Елаборат за решавање имовине
13.6. Решавање имовинско-правних односа
13.7. Техничка документација
13.8. Техничка контрола
13.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

13.10. Извођење радова
14. Прилаз из Иванковачке улице 6.580.000 

14.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

14.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

14.10. Извођење радова 
14.11. Технички преглед
14.12. Таксе, употребна дозвола

15. Саобраћајнице на локацији Миријево 42.302.709 
15.1. Саобраћајнице у оквиру макрограђе-

винских блокова 24.741.569 
15.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
15.1.5. Елаборат за решавање имовине
15.1.6. Решавање имовинско-правних односа 
15.1.7. Техничка документација 
15.1.8. Техничка контрола
15.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

15.1.10. Извођење радова
15.1.11. Технички преглед
15.1.12. Таксе, употребна дозвола

15.2. Улица Јованке Радаковић 450.000 

15.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

15.2.7. Техничка документација 
15.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

15.2.10. Извођење радова
15.3. Миријевски булевар од Улице Драге 

Љочић до Вишњичке (фекална кана-
лизација) 463.140 

15.3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

15.3.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

15.4. Саобраћајнице за „Орловско насеље” 
у Миријеву” 16.648.000 

15.4.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

15.4.5. Елаборат за решавање имовине
15.4.6. Решавање имовинско-правних односа  
15.4.7. Техничка документација
15.4.8. Техничка контрола 
15.4.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

16. Саобраћајнице за локацију марина  
„Дорћол” 1.772.452 

16.7. Техничка документација
16.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

16.10. Извођење радова
17. Саобраћајнице на подручју Регула-

ционог плана  блока између улица: П. 
Срећковића, Супилове, В. Дугоше-
вића и продужетка Ул. Д. Лапчевића 26.740.000 

17.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

17.6. Решавање имовинско-правних односа
17.7. Техничка документација 
17.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

17.10. Извођење радова
17.11. Технички преглед
17.12. Таксе, употребна дозвола

18. Саобраћајнице на подручју ПДР ком-
плекса  између улица: В. Илића, С. 
Сремчевића, Раваничке, Дојранске, Т. 
Томшића, Т. Стаменковића, С. Нико-
лајевића, Д. Дугалића и Брегалничке 9.890.200 

18.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

18.5. Елаборат за решавање имовине
18.6. Решавање имовинско-правних односа
18.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

18.10. Извођење радова
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18.11. Технички преглед
18.12. Таксе, употребна дозвола

19. План детаљне регулације између 
улица: Струмичке, В. Илића, Краља 
Остоје, Бачванске, Рада Неимара и 
М. Ибрахимпашића 11.050.000 

19.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

19.5. Елаборат за решавање имовине
19.6. Решавање имовинско-правних односа
19.7. Техничка документација 
19.8. Техничка контрола
19.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

19.10. Извођење радова
19.11. Технички преглед
19.12. Таксе, употребна дозвола

20. Улице Чарли Чаплина и Нова 1 16.100.000 
20.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
20.5. Елаборат за решавање имовине
20.6. Решавање имовинско-правних односа
20.7. Техничка документација 
20.8. Техничка контрола
20.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

20.10. Извођење радова
21. Саобраћајнице са припадајућом 

инфраструктуром на територији 
општине Лазаревац 24.250.000 

21.1. Владике Николаја Велимировића 23.200.000 
21.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

21.1.10. Извођење радова
21.1.11. Технички преглед
21.1.12. Таксе, употребна дозвола

21.2. Улица С. Немање и Ђ. Ковачевића 300.000 
21.2.5. Елаборат за решавање имовине
21.2.6. Решавање имовинско-правних односа 
21.3. Улица М. Којића од Светосавске до 

краља Петра, л=180 m 250.000 
21.3.5. Елаборат за решавање имовине
21.3.6. Решавање имовинско-правних односа 
21.4. Улица Станислава Сремчевића Црног 500.000 

21.4.5. Елаборат за решавање имовине
22. Саобраћајнице са припадајућом 

инфраструктуром на територији 
општине Младеновац 31.269.424 

22.1. Улица браће Баџак (Моме Стевано-
вића) 20.400.000 

22.1.7. Техничка документација 
22.1.8. Техничка контрола
22.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

22.1.10. Извођење радова
22.1.11. Технички преглед
22.1.12. Таксе, употребна дозвола

22.2. Подручје ПДР Баташево 2.000.000 
22.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
22.2.6. Решавање имовинско-правних односа 
22.3. Подручје ПДР сестара Марјановић 5.000.000 

22.3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

22.3.6. Решавање имовинско-правних односа 
22.4. Подручје ПДР Тозино воће 1.069.424 

22.4.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

22.4.5. Елаборат за решавање имовине
22.4.6. Решавање имовинско-правних односа 
22.5. Подручје ПДР Графика и Михаила 

Миловановића 2.000.000 
22.5.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
22.5.6. Решавање имовинско-правних односа 
22.6. Подручје ПДР Рајковац 300.000 

22.6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

22.6.5. Елаборат за решавање имовине
22.6.6. Решавање имовинско-правних односа 

22.7 Подручје ПДР Међулужје (Таковска 
и Колубарска) 300.000 

22.7.5. Елаборат за решавање имовине
22.7.6. Решавање имовинско-правних односа 
22.8. Подручје ПДР гробља у Рајковцу 

(раскрсница са М23) 200.000 
22.8.5. Елаборат за решавање имовине
22.8.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

23. Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром на територији 
општине Обреновац 207.357.324 

23.1. Подручје ПДР централне зоне Обре-
новац 203.989.162 

23.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.1.5. Елаборат за решавање имовине
23.1.6. Решавање имовинско-правних односа 
23.1.7. Техничка документација 
23.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

23.1.10. Извођење радова
23.1.11. Технички преглед
23.1.12. Таксе, употребна дозвола

23.2. Наставак Хајдук Вељкове од улица 
Вука Караџића до Тамнавске 118.162 

23.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.2.5. Елаборат за решавање имовине
23.3. Наставак Улице Здравковићеве од М. 

Обреновића до Тамнавске 200.000 
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23.3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.3.5. Елаборат за решавање имовине
23.4. Улица Колубарска у Белом Пољу 200.000 

23.4.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.4.5. Елаборат за решавање имовине

23.5. Новопројектоване улице у насељу 
Беглук Дудови 200.000 

23.5.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.5.5. Елаборат за решавање имовине
23.6. Улица Немањна од новог суда до 

Београдског Батаљона 200.000 
23.6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
23.6.5. Елаборат за решавање имовине
23.7. Саобраћајнице у оквиру ПДР 

Бањског спортског и стамбеног ком-
плекса Тополице 2.450.000 

23.7.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.7.5. Елаборат за решавање имовине
23.7.6. Решавање имовинско-правних односа 
23.7.7. Техничка документација 
23.7.8. Техничка контрола
23.7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

Ц. Припрема за почетак изградње 399.520.839 
1. Саобраћајница I-I (од Трговачке Ул. 

до Ибарске магистрале), л=17.000 m 21.820.176 
1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
1.5. Елаборат за решавање имовине
1.6. Решавање имовинско-правних односа
1.7. Техничка документација  
1.8. Техничка контрола
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

2. Трговачка улица (од Солунских 
бораца до Ул. Пилота М. Петровића), 
л=1.700 m 8.150.000 

2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

2.6. Решавање имовинско-правних односа
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3. Саобраћајнице за приступ комплексу 
железничке станице „Београд цен-
тар” – Прокоп 950.000 

3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

3.5. Елаборат за решавање имовине 
3.6. Решавање имовинско-правних односа
3.7. Техничка документација
3.8. Техничка контрола

3.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

4. СМТ (спољна магистрална тангента) 
од Нове дунавске до аутопута са мос-
том преко Дунава, л=8.500 m 150.000 

4.5. Елаборат за решавање имовине
5. Веза Борска – петља Ласта, л=4.200 m 201.001.662 

5.5. Елаборат за решавање имовине 
5.6. Решавање имовинско-правних односа
5.7. Техничка документација 
5.8. Техничка контрола
5.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

6. Улица Пере Велимировића, л=800 m 6.159.830 
6.6. Решавање имовинско-правних односа
6.7. Техничка документација 
6.8. Техничка контрола
6.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

7. Саобраћајница Патријарха Димитрија 9.100.000 
7.5. Елаборат за решавање имовине
7.6. Решавање имовинско-правних односа
7.7. Техничка документација 
7.8. Техничка контрола
7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

8. Радничка улица 2.318.280 
8.5. Елаборат за решавање имовине
8.6. Решавање имовинско-правних односа
8.7. Техничка документација 
8.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9. Ибарска магистрала од Улице пилота М. 
Петровића до аутопутске обилазнице 589.940 

9.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

9.5. Елаборат за решавање имовине
9.6. Решавање имовинско-правних односа
10. Сланачки пут 2.000.000 

10.5. Елаборат за решавање имовине
10.7. Техничка документација 
10.8. Техничка контрола
10.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

11. Саобраћајница Нова мокролушка 1.400.000 
11.5. Елаборат за решавање имовине
11.7. Техничка документација 
11.8. Техничка контрола
11.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

12. Саобраћајница Кумодрашка нова 400.000 
12.5. Елаборат за решавање имовине
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13. Саобраћајнице: Првомајска, Угрино-
вачка и Банатска 1.050.000 

13.7. Техничка документација 
13.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

14. Ново механизовано пристаниште 3.000.000 
14.7. Техничка документација 
14.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

15. Улица Владимира Поповића од хоте-
ла „Хајат” до Булевара Николе Тесле 
и реконструкција трамвајске пруге у 
дужини од 600 m 1.000.000 

15.6. Решавање имовинско-правних односа 
16. Улица Максима Горког од Каленић 

пијаце до Устаничке улице, л=2.000 m 5.566.400 
16.5. Елаборат за решавање имовине
16.6. Решавање имовинско-правних односа 
17. Трнска улица (од Ул. Крунске до Бу-

левара краља Александра), л=950 m 8.000.000 
17.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
17.6. Решавање имовинско-правних односа
17.7. Техничка документација 
17.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

18. Веза Бирчанинова – Зорина улица, 
л=300 m 100.000 

18.5. Елаборат за решавање имовине
18.6. Решавање имовинско-правних односа
19. Булевар краља Александра (од Уста-

ничке улице до Малог Мокрог Луга), 
л=2.000 m 50.000 

19.5. Елаборат за решавање имовине
19.6. Решавање имовинско-правних односа 
20. Саобраћајнице на локацији Падина 6.491.818 

20.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

20.5. Елаборат за решавање имовине
20.6. Решавање имовинско-правних односа
20.7. Техничка документација 
20.8. Техничка контрола
20.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

21. Саобраћајнице за Блок 8 уз Дунавску 
и Француску улицу 778.000 

21.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

21.5. Елаборат за решавање имовине
21.6. Решавање имовинско-правних односа
21.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

22. Саобраћајнице у оквиру ПДР прос-
торне целине Косанчићев венац 219.120 

22.1. Санациона пешачка стаза ПП3 88.500 

22.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

22.1.5. Елаборат за решавање имовине
22.1.6. Решавање имовинско-правних односа
22.2. Остале саобраћајнице у оквиру ПДР 130.620 

22.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

22.2.5. Елаборат за решавање имовине
22.2.6. Решавање имовинско-правних односа

23. Реконструкција улица око пијаце 
Смедеревски ђерам 520.992 

23.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

23.6. Решавање имовинско-правних односа
23.7. Техничка документација
23.8. Техничка контрола
23.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

24. Подручје ПДР Блока између: Д. Ту-
цовића, Ж. Жујовића, Љубљанске и 
Чегарске 230.000 

24.4.  Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

24.5. Елаборат за решавање имовине
24.6. Решавање имовинско-правних односа
24.7. Техничка документација
24.8. Техничка контрола
24.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

25. Подручје ДУП-а рекреативног 
комплекса у оквиру градског парка 
Звездара 400.000 

25.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

25.5. Елаборат за решавање имовине
25.6. Решавање имовинско-правних односа
25.7. Техничка документација
25.8. Техничка контрола
25.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

26. Саобраћајнице Стојана Протића, Фи-
липа Кљајића, Подгоричка – подручје 
ДУП-а Врачарски плато 5.000.000 

26.6. Решавање имовинско-правних односа 
27. Саобраћајнице на локацији X МЗ 

„Јанко Лисјак” – II етапа 100.000 
27.5. Елаборат за решавање имовине
27.6. Решавање имовинско-правних односа 
28. Млатишумина улица 10.600.000 

28.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

28.6. Решавање имовинско-правних односа  
28.7. Техничка документација 
28.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 
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29. Саобраћајнице за Блок: 14. децембар, 
М. Горког, В. Драгомира 100.000 

29.6. Решавање имовинско-правних односа

30. Блок уз Булевар краља Александра – 
прилаз из Старца Вујадина 200.000 

30.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

30.5. Елаборат за решавање имовине
30.6. Решавање имовинско-правних односа
31. Подручје ПДР „Пашина чесма” 625.800 

31.4.  Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

31.5. Елаборат за решавање имовине
31.6. Решавање имовинско-правних односа
32. Подручје VIII МЗ Франц Розман 

Стане – Врачар 44.250 
32.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
32.5. Елаборат за решавање имовине
35.6. Решавање имовинско-правних односа
33. Саобраћајнице на подручју Плана 

детаљне регулације између улица: 
Г. Вучића, В. Илића, Топаловићеве, 
Крижанићеве, Мис Ирбијеве, П. Јова-
новића и М. Кушића 1.000.000 

33.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

33.5. Елаборат за решавање имовине
33.6. Решавање имовинско-правних односа
33.7. Техничка документација 
33.8. Техничка контрола
33.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

34. Саобраћајнице у оквиру ПДР дала 
централне зоне-просторна целина 
подручја Аутокоманде 700.007 

34.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

34.5. Елаборат за решавање имовине
34.6. Решавање имовинско-правних односа
34.7. Техничка документација 
34.8. Техничка контрола
34.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

35. Подручје ПДР насеља Бањица – I фаза 1.475.000 
35.5. Елаборат за решавање имовине
35.6. Решавање имовинско-правних односа
36. Улица Огранак крагујевачких ђака, 

л=70 m на Бањици 50.000 
36.6. Решавање имовинско-правних односа
36.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

37. ПГР Јелезовац – Сунчани брег 500.000 
37.5. Елаборат за решавање имовине
38. Улица Ристе Стефановића, део и С2 у 

Јајинцима, л=280 m 50.000 

38.6. Решавање имовинско-правних односа
39. Саобраћајнице на подручју ПДР-а 

блокова 25 и 26 у Новом Београду 200.000
39.5. Елаборат за решавање имовине
40. Саобраћајнице за локације у Блоку 

5 – Нови Београд 400.000 
40.5. Елаборат за решавање имовине
41. Саобраћајнице у Блоку 67-а, Нови 

Београд 1.975.300 
41.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
41.6. Решавање имовинско-правних односа 
41.7. Техничка документација 
41.8. Техничка контрола
41.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

42. Саобраћајнице у Блоку 40 – Нови 
Београд 100.000 

42.5. Елаборат за решавање имовине
42.5. Решавање имовинско-правних по-

слова
43. Саобраћајнице у Блоку 65 – Нови 

Београд 1.050.000 
43.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
43.6. Решавање имовинско-правних односа
43.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

44. Саобраћајнице око Блока 16 – Нови 
Београд 200.000 

44.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

44.6. Решавање имовинско-правних односа
45. Саобраћајнице у Блоку 60 уз Земунску 

улицу на Новом Београду („Минел”) 18.000.000 
45.6. Решавање имовинско-правних односа
46. Саобраћајница до „Новог Бежа-

нијског гробља” 200.000 
46.4.  Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
46.5. Елаборат за решавање имовине
47. Подручје ПДР између улица: Ј. Кубу-

ровића, Новоградске, Угриновачке и 
Ивићеве – Земун 300.000 

47.4.  Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

47.5. Елаборат за решавање имовине
48. Саобраћајнице у насељу Алтина у 

Земуну 191.600 
48.5. Елаборат за решавање имовине
48.6. Решавање имовинско-правних односа
48.7. Техничка документација 
48.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

49. Саобраћајнице са паркинзима уз же-
лезничка стајалишта „Алтина” и „Ка-
мендин” по ПДР „Плави хоризонти” 2.400.000 
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49.5. Елаборат за решавање имовине
49.6. Решавање имовинско-правних односа 
49.7. Техничка документација 
49.8. Техничка контрола
49.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

50. Саобраћајнице на подручју  ПДР 
„Ада Циганлија” 1.020.000 

50.5. Елаборат за решавање имовине
50.6. Решавање имовинско-правних односа 
50.7. Техничка документација 
50.8. Техничка контрола
50.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

51. Саобраћајнице на локацији „Трговачка” 2.761.080 
51.1. Саобраћајнице на подручју Плана де-

таљне регулације дела МЗ „Жарково” 
(блок Аце Јоксимовића – Трговачка) 1.000.000 

51.1.6. Решавање имовинско-правних односа 
51.2. Саобраћајнице уз Трговачку – зона 

индивидуалне градње 1.761.080 
51.2.5. Елаборат за решавање имовине 
51.2.6. Решавање имовинско-правних односа 
51.2.7. Техничка документација 
51.2.8. Техничка контрола 
51.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

52. Улице Карпошева и Лазара Кујунџића 
– Чукаричка падина 8.500.000 

52.4. Елаборат за решавање имовине 
52.6. Решавање имовинско-правних односа 
52.7. Техничка документација 
53. Улица Петра Лековића на локацији 

„Сунчана падина” 4.050.000 
53.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
53.6. Решавање имовинско-правних односа
53.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

54. Санџачка улица 1.100.300 
54.5. Елаборат за решавање имовине
54.6. Решавање имовинско-правних односа
55. Саобраћајнице на подручју ПДР I МЗ 

у Жаркову – Јулино брдо 250.000 
55.4.  Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
55.5. Елаборат за решавање имовине
56. Саобраћајнице уз Ибарску магистралу 

– мултицентар, целина Петлово брдо 150.000 
56.5. Елаборат за решавање имовине
57. Мраковичка (П.Јовановића)  и део x-x 

улице на Петловом брду 2.050.000 
57.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
57.6. Решавање имовинско-правних односа 

57.7. Техничка документација
57.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

58. Саобраћајнице на локацији „Ми-
хајловац” 4.912.900 

58.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

58.5. Елаборат за решавање имовине 
58.5. Решавање имовинско-правних од-

носа 
58.7. Техничка документација 
58.8. Техничка контрола
58.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

59. Улица Авалска у Железнику 2.396.694 
59.7. Техничка документација
59.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

60. Саобраћајнице (канализација) у делу 
Старог насеља у Железнику 216.472 

60.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

60.5. Елаборат за решавање имовине
60.6. Решавање имовинско-правних односа
60.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

61. Саобраћајнице (канализација) у делу 
насеља Читачки поток у Железнику 678.818 

61.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

61.5. Елаборат за решавање имовине
61.6. Решавање имовинско-правних односа
61.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

62. Улица Свете Милутиновића, део 
Стевана Филиповића и Лоле Рибара у 
Железнику 5.050.000 

62.6. Решавање имовинско-правних односа
62.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

63. Саобраћајница ј-ј у насељу Кнежевац 
– Кијево 5.000.000 

63.6. Решавање имовинско-правних односа
64. Улица Славка Родића, насеље Кнеже-

вац – Кијево 150.000 
64.5. Елаборат за решавање имовине
65. Јужна саобраћајница (М.Јанковића 

Доце) са везом на Улицу 45. нова у 
Реснику, насеље Авала град 400.000 

65.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

65.5. Елаборат за решавање имовине
65.6. Решавање имовинско-правних односа
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66. Саобраћајнице за стамбено насеље 
„Расадник” у оквиру ПДР, I МЗ у 
насељу Јајинци 129.800 

66.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

66.5. Елаборат за решавање имовине
66.6. Решавање имовинско-правних односа
67. Липовачки пут (IV  и V део) 8.050.000 

67.6. Решавање имовинско-правних односа
67.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

68. Саобраћајница 36. нова у насељу Ресник 4.300.000 
68.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
68.5. Елаборат за решавање имовине
68.6. Решавање имовинско-правних односа
69. Саобраћајнице у насељу Сремчица 500.000 

69.4. Елаборат за решавање имовине
70. Део насеља Карабурма 3.096.600 

70.1. Подручје ПГР зоне I и III 646.600 
70.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
70.1.5. Елаборат за решавање имовине
70.1.6. Решавање имовинско-правних односа
70.1.7. Техничка документација
70.1.8. Техничка контрола
70.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

70.2. Подручје ПДР зона II 2.450.000 
70.2.5. Елаборат за решавање имовине
70.2.6. Решавање имовинско-правних односа
70.2.7. Техничка документација
70.2.8. Техничка контрола
70.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

71. Саобраћајнице за Блок: Р. Рајковић, 
Рузвелтова, Цвијићева, Албанских 
споменица 1.000.000 

71.6. Решавање имовинско-правних односа
72.  Вишњичко поље 2.000.000 

72.5. Елаборат за решавање имовине
72.7. Техничка документација 
72.8. Техничка контрола
72.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

73. Улица Милоша Обилића у Сланцима 5.000.000 
73.6. Решавање имовинско-правних односа 
74. Саобраћајнице у оквиру ПДР за ком-

плекс фабрике „Букуља” 3.050.000 
74.6. Решавање имовинско-правних односа
74.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

75. Подручје ПДР центра Барајева 300.000 

75.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

75.5. Елаборат за решавање имовине
75.6. Решавање имовинско-правних односа 
76. Провођење промена у катастру 

непокретности за саобраћајнице са 
инфраструктуром 5.000.000 

77. Прибављање извода, уверења, копија 
планова и друге документације за 
саобраћајнице са инфраструктуром 1.500.000 

Д. Изградња недостајућих саобраћај-
ница и комуналне инфраструктуре у 
постојећим насељима 6.000.000 

1. Према приоритетима општина и ЈКП-а 3.000.000 
1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат 
1.5. Елаборат за решавање имовине
1.6. Решавање имовинско-правних односа
1.7. Техничка документација 
1.8. Техничка контрола
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.10. Извођење радова
2. Према закљученим уговорима за ре-

гулисање закупа и накнаде за уређи-
вање грађевинског земљишта 3.000.000 

2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат 

2.5. Елаборат за решавање имовине
2.6. Решавање имовинско-правних односа
2.7. Техничка документација 
2.8. Техничка контрола
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

2.10. Извођење радова 

I.3. Објекти и мрежа водоснабдевања 
Укупно: 191.178.000 дин.

А. Наставак изградње започетих објеката 112.088.440 
1. Регионални водовод „Макиш – Мла-

деновац” 62.707.540 
1.1. Зучка капија – ЦС „Врчин” (IV ета-

па), ф1.200 mm, л=8.900 m 37.561.400 
1.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
1.1.6. Решавање имовинско-правних односа
1.1.7. Техничка документација
1.1.8. Техничка контрола
1.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

1.1.10. Извођење радова
1.1.11. Технички преглед
1.1.12. Таксе, употребна дозвола

1.2. ЦС „Врчин” – тунел „Врчин” (V ета-
па), ф2.500 mm, л= 2.600 m

                                
2.034.100 

1.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат
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1.2.6. Решавање имовинско-правних односа 
1.2.7. Техничка документација
1.2.8. Техничка контрола 
1.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.3. Тунел „Врчин” – тунел „Мали Попо-
вић” (VI етапа), ф1.100 mm, л=9.200 m 22.241.200 

1.3.6. Решавање имовинско-правних односа 
1.3.7. Техничка документација
1.3.8. Техничка контрола 
1.3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.4. Тунел „Мали Поповић” – резервоар 
„Младеновац” (VII етапа) 870.840 

1.4.5. Елаборат за решавање имовине
2. Систем „Макиш – Јулино брдо – Ба-

ново брдо” 3.920.900 
2.7. Техничка документација 
2.8. Техничка контрола
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3. Ревитализација постојећих рени 
бунара утискивањем дренова 22.400.000 

3.7. Техничка документација 
3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3.10. Извођење радова
3.11. Технички преглед 
3.12. Таксе, употребна дозвола 

4. Резервоар „Топчидерска звезда” 60.000 
4.12. Таксе, употребна дозвола

5. ППВ „Беле воде” – реконструкција 15.250.000 
5.7. Техничка документација
5.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

5.10. Извођење радова 
5.11. Технички преглед 

6. Цевовод „Зучка капија – Калуђерица”, 
ф800 mm, л=3.750 m; ф600 mm, л=3.800 
m са резервоаром „Калуђерица” 1.050.000 

6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

6.5. Елаборат за решавање имовине
6.6. Решавање имовинско-правних 

односа 
6.7. Техничка документација 
6.8. Техничка контрола
7. Цевовод ф1.000 mm од ЦС „Желе-

зник” до резервоара „Железник” 550.000 
7.7. Техничка документација
7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

8. Цевовод ф800 mm од „Газеле” до резер-
воара „Топчидерска звезда”, л=1.250 m 500.000 

8.11. Технички преглед 
8.12. Таксе, употребна дозвола

9. Резервоар „Врелине” у Барајеву 5.650.000 
9.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

9.10. Извођење радова
9.11. Технички преглед
9.12. Таксе, употребна дозвола

Б. Почетак изградње нових објеката 54.924.790 
1. ЦС „Студентски град” – реконструк-

ција 50.474.790 
1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
1.5. Елаборат за решавање имовине
1.7. Техничка документација 
1.8. Техничка контрола
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.10. Извођење радова
2. Реконструкција водоводне мреже на 

подручју ПДР за блок између улица: 
Зрмањске, В. Стајића, Мајданске 
Чукарице, Високе и Кировљеве 4.450.000 

2.10. Извођење радова
2.11. Технички преглед
2.12. Таксе, употребна дозвола

Ц. Припрема за почетак изградње 24.164.770 
1. Развој Београдског водововног система 2.000.000 

1.7. Техничка документација 
2. Студија Београдског изворишта 

подземних вода 15.000.000 
2.1. Истраживања, анализе и студије 
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3. Резервоар „Мокролушко брдо” 119.770 
3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
3.5. Елаборат за решавање имовине
4. Реконструкција водовода у Сазоно-

вој улици 559.300 
4.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
4.5. Елаборат за решавање имовине
4.7. Техничка документација
4.8. Техничка контрола
4.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

5. Реконструкција водовода у Тимочкој 
улици 535.700 

5.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

5.5. Елаборат за решавање имовине
5.7. Техничка документација
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5.8. Техничка контрола
5.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

6. Реконструкција водовода у Топлич-
кој улици 650.000 

6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

6.5. Елаборат за решавање имовине
6.7. Техничка документација
6.8. Техничка контрола
6.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

7. Систем водоснабдевања насеља Пи-
носава и Бели поток 1.300.000 

7.5. Елаборат за решавање имовине
7.6. Решавање имовинско-правних односа
7.7. Техничка документација
7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

8. Објекти и мрежа водоснабдевања на 
територији општине Лазаревац 2.500.000 

8.1. Водоснабдевање МЗ Брајковац I 
фаза, хидромашинска опрема и 
уређење терена 1.500.000 

8.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

8.1.5. Елаборат за решавање имовине
8.1.6. Решавање имовинско-правних односа
8.1.7. Техничка документација 
8.1.8. Техничка контрола
8.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

8.2. Извориште „Непричава”, изградња 
бунара Бл-а 8 1.000.000 

8.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

8.2.5. Елаборат за решавање имовине
8.2.6. Решавање имовинско-правних односа
8.2.7. Техничка документација 
8.2.8. Техничка контрола
8.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9. Објекти и мрежа водоснабдевања на 
територији општине Младеновац 800.000 

9.1. Изградња система за аутоматско уп-
рављање и надзор на бунарима I фаза 500.000 

9.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

9.1.7. Техничка документација 
9.1.8. Техничка контрола
9.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9.2. Бунар на изворишту Брестовица и 
Ковачевац 300.000 

9.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

9.2.5. Елаборат за решавање имовине
10. Објекти и мрежа водоснабдевања на 

територији општине Сопот 700.000
10.1. Нови бунари са цевоводом у Сопоту 700.000 

10.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

10.1.5. Елаборат за решавање имовине
10.1.6. Решавање имовинско-правних односа
10.1.7. Техничка документација 
10.1.8. Техничка контрола

I.4. Објекти и мрежа канализације 
Укупно: 2.359.343.300 дин.

A. Наставак изградње започетих објеката 1.109.224.553 
1. Интерцептор од тунела „Карабурма” 

до КЦС „Велико Село“ 615.224.553 
1.1. I фаза – од Диљске ул. до Сланачког 

пута (л=900 m) и тунел „Вишњица”, 
400/400 cm, л=5.700 m од Сланачког 
пута до КЦС „Велико Село“ 614.000.000 

1.1.5. Елаборат за решавање имовине
1.1.6. Решавање имовинско-правних односа

1.1.10. Извођење радова
1.2. II фаза-Тунел „Карабурма”, л=950 m 1.224.553 

1.2.7. Техничка документација 
1.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

2. Кишни колектор „Земун поље – Ду-
нав”, л=3.650 m 424.000.000 

2.6. Решавање имовинско-правних 
односа

2.10. Извођење радова
3. Фекална канализација у насељу Мали 

Збег 40.000.000 
3.10. Извођење радова
3.11. Технички преглед
3.12. Таксе, употребна дозвола 

4. Фекална канализација у насељу 
Борча 30.000.000 

4.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

4.10. Извођење радова
4.11. Технички преглед
4.12. Таксе, употребна дозвола 

Б. Почетак изградње нових објеката 1.112.362.184 
1. Фекални колектор КЦС „Карађорђев 

трг” – КЦС „Ушће” 20.000.000 
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

1.10. Извођење радова
1.11. Технички преглед

2. КЦС „Крњача I” – I фаза са фекал-
ним колектором од Панчевачког 
пута до улива у Дунав и ППОВ 
„Крњача”, л=1.750 m 45.220.000 
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2.7. Техничка документација 
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

2.10. Извођење радова
2.11. Технички преглед

3. Кумодрашки кишни колектор 202.400.000 
3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
3.5. Елаборат за решавање имовине
3.6. Решавање имовинско-правних односа
3.7. Техничка документација 
3.8. Техничка контрола
3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

3.10. Извођење радова
4. Ретензија Р1 на Кумодрашком потоку 708.783.284 

4.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

4.5. Елаборат за решавање имовине
4.6. Решавање имовинско-правних односа
4.7. Техничка документација 
4.8. Техничка контрола
4.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

4.10. Извођење радова
5. Канализација на територији Плана 

детаљне регулације подручја градске 
парк-шуме Звездара 52.870.000 

5.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

5.5. Елаборат за решавање имовине
5.6. Решавање имовинско-правних односа
5.7. Техничка документација 
5.8. Техничка контрола
5.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

5.10. Извођење радова
5.11. Технички преглед
5.12. Таксе, употребна дозвола

6. Канализација у насељу Батајница 52.500.000 
6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
6.5. Елаборат за решавање имовине
6.6. Решавање имовинско-правних односа
6.7. Техничка документација 
6.8. Техничка контрола 
6.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

6.10. Извођење радова 
7. Канализација у Корушкој улици у 

Земуну 5.100.000 
7.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат

7.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

7.10. Извођење радова
8. Фекална канализација са привреме-

ним ППОВ у насељу Пиносава 2.520.420 
8.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
8.6. Решавање имовинско-правних односа
8.7. Техничка документација 
8.8. Техничка контрола
8.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

8.10. Извођење радова
9. Фекална канализација са привреме-

ним ППОВ у насељу Бели Поток 2.071.848 
9.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
9.6. Решавање имовинско-правних односа
9.7. Техничка документација 
9.8. Техничка контрола
9.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9.10. Извођење радова
10. Фекална канализација са привреме-

ним ППОВ у насељу Зуце 1.576.632 
10.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
10.6. Решавање имовинско-правних односа
10.7. Техничка документација 
10.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

10.10. Извођење радова
11. Канализација у насељу Плави хори-

зонти 1.400.000 
11.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
11.5. Елаборат за решавање имовине
11.6. Решавање имовинско-правних односа
11.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

11.10. Извођење радова
12. Објекти и мрежа канализације на 

територији општине Младеновац 10.000.000
12.1. Фекална канализација у Међулужју 10.000.000 

12.1.10. Извођење радова
12.1.11. Технички преглед
12.1.12. Таксе, употребна дозвола

13. Објекти и мрежа канализације на 
територији општине Сурчин 7.920.000 

13.1. Потисни цевовод ф350 330.000 
13.1.11. Технички преглед
13.1.12. Таксе, употребна дозвола

13.2. Фекална канализација I фаза за на-
сеље Старо језгро 430.000 
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13.2.11. Технички преглед
13.2.12. Таксе, употребна дозвола

13.3. КЦС Сурчин 430.000 
13.3.11. Технички преглед
13.3.12. Таксе, употребна дозвола

13.4. Канал Шуганица 6.730.000 
13.4.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

13.4.10. Извођење радова
13.4.11. Технички преглед
13.4.12. Таксе, употребна дозвола

Ц. Припрема за почетак изградње 137.756.563 
1. Развој Београдског канализационог 

система 16.346.828 
1.7. Техничка документација 
2. ППОВ „Велико Село” 50.000.000 

2.1. Истраживања, анализе и студије
2.6. Решавање имовинско-правних 

односа
2.8. Техничка контрола 
3. ППОВ „Остружница” – I етапа 1.000.000 

3.6. Решавање имовинско-правних 
односа

4. КЦС „Ушће” – нова – I фаза са по-
тисом испод Саве и дуж Доњоград-
ског булевара 800.000 

4.5. Елаборат за решавање имовине
4.7. Техничка документација
5. КЦС „Пристаниште” 3.000.000 

5.6. Решавање имовинско-правних 
односа

6. Тунел „Хитна помоћ” – Улица Ђ. 
Ђаковића (Ванизелосова) 2.410.000 

6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

6.8. Техничка контрола
6.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

7. Фекални колектор КЦС „Мостар – 
Хитна помоћ” 450.000 

7.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

7.7. Техничка документација 
7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

8. Булбудерски колектор 700.000 
8.4. Техничка документација 
9. Колектор 90/135 дуж Зрењанинског 

пута, л=1.048 m 550.000 
9.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
9.6. Решавање имовинско-правних 

односа 
9.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

10. Фекални колектор 70/125 од ФКЦ 
„Овча” до Панчевачког пута и 
приступни пут од пунионице течног 
гаса до пута Панчево – Београд са 
инфраструктуром 4.372.980 

10.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

10.6. Решавање имовинско-правних 
односа

10.7. Техничка документација 
10.8. Техничка контрола
10.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

11. Кишна канализација од Панчевачког 
пута до КЦС „Рева” са ретензијом 100.000 

11.6. Решавање имовинско-правних односа
11.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

12. Канализација у насељу Мали Мокри 
Луг 1.000.000 

12.5. Елаборат за решавање имовине
13. Канализација у насељу Шангај са 

везом на КЦС Батајница 600.000 
13.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
13.5. Елаборат за решавање имовине
13.6. Решавање имовинско-правних 

односа
13.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

14. Кишни колектори од Сењака ка Топ-
чидерској реци (од к1 до к3), л=1.570 m 50.000 

14.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

14.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

15. Канализација у Баштованској улици 25.000 
15.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
15.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

16. Канализација на подручју ПДР дела 
МЗ „Кошутњак” 254.880 

16.5. Елаборат за решавање имовине
17. Фекални колектор у Улици Лоле 

Рибара у Железнику 5.025.000 
17.6. Решавање имовинско-правних односа
17.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

18. Санација канализационе мреже у 
Јелезовачкој улици и Улици Славка 
Миљковића у Реснику 2.000.000 

18.6. Решавање имовинско-правних 
односа
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18.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

19. Колектор од Остружнице до ППОВ 
„Остружница”, л=3.500 m са КЦС 3.000.000 

19.6. Решавање имовинско-правних односа
20. Колектор „Железник – Сава” 2.000.000 

20.6. Решавање имовинско-правних односа 
21. Регулација Жарковачког потока 40.000.000 

21.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

21.6. Решавање имовинско-правних односа
21.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

22. Регулација Моштаничког потока и 
дела Остружничке реке (са мостовима) 150.000 

22.5. Елаборат за решавање имовине
23. Регулација потока Пуповац са ФК и 

мостом на њему 971.875 
23.7. Техничка документација 
23.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

24. Фекални колектор „Јелезовац” 950.000 
24.7. Техничка документација 
24.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

25. Објекти и мрежа канализације на 
територији општине Лазаревац 1.000.000 

25.1. Збирни фекални колектор ДН 800 
отпадних вода Лазаревца 500.000 

25.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

25.1.5. Елаборат за решавање имовине
25.1.6. Решавање имовинско-правних односа
25.2. Постројење за пречишћавање отпад-

них вода Лазаревца 500.000 
25.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
25.2.5. Елаборат за решавање имовине
25.2.6. Решавање имовинско-правних односа

26. Објекти и мрежа канализације на 
територији општине Обреновац 1.000.000 

26.1. Канализациона мрежа на подручју 
МЗ „Бело Поље” 500.000 

26.1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

26.1.5. Елаборат за решавање имовине
26.1.6. Решавање имовинско-правних 

односа
26.2. Канализациона мрежа на подручју 

МЗ „Звечка” 500.000 
26.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
26.2.5. Елаборат за решавање имовине
26.2.6. Решавање имовинско-правних 

односа

I.5. Уређење слободних површина
Укупно: 990.000 дин.

1. Врачарски плато – изградња, 
уређење, озелењавање – II фаза са 
изградњом Улице Боре Станковић 500.000 

1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

1.6. Решавање имовинско-правних односа
1.7. Техничка документација
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

2. Уређење парка на Теразијској тераси  
са пратећом инфраструктуром 200.000 

2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

2.7. Техничка документација 
2.8. Техничка контрола
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

3. Уређење парка између школе Је-
фимије и насеља Сава – општинa 
Обреновац 290.000 

3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

3.5. Елаборат за решавање имовине
3.6. Решавање имовинско-правних односа
3.7. Техничка документација 
3.8. Техничка контрола
3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

I.6. Гробља
Укупно: 46.255.800 дин.

1. Гробље „Орловача” 500.000 
1.6. Решавање имовинско-правних односа 
2. Гробље „Лешће” 10.960.072 

2.6. Решавање имовинско-правних односа 
2.10. Извођење радова 
2.11. Технички преглед
2.12. Таксе, употребна дозвола

3. Гробље „Бежанијска коса” 34.146.340 
3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
3.5. Елаборат за решавање имовине 
3.6. Решавање имовинско-правних односа 
3.7. Техничка документација  
3.8. Техничка контрола 
3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

3.10. Извођење радова 
3.11. Технички преглед
3.12. Таксе, употребна дозвола

4. Гробље „Збег” 649.388 
4.7. Техничка документација 

4.11. Технички преглед
4.12. Таксе, употребна дозвола
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I.7. Прибављање грађевинског земљишта
Укупно: 15.000.000 дин.

Дирекција ће прибављати грађевинско земљиште у 
циљу  стварања услова за ефикасније уступање земљишта 
за изградњу објеката стамбене, пословне, производне и 
друге намене. 

I.8. Изградња станова за расељавање
Укупно: 547.232.900 дин.

Програмом за 2012. годину планира се финансирање 
наставка изградње и прибављање нових станова за потре-
бе уређивања грађевинског земљишта. Осим станова за ра-
сељавање чија је припрема и изградња у току, прибављање 
нових станова ће се обезбедити: куповином одговарајућих 
станова и заједничким улагањем Дирекције и инвеститора 
радова на изградњи станова на локацијама које су додељене 
Дирекцији и на локацијама које се припремају за доделу и 
изградњу, с тим што би улагања Дирекције била у вреднос-
ти припремљеног земљишта.

Планира се наставак изградње 251 стана,   а у току је 
припрема за израду урбанистичке и техничке документа-
ције и решавање имовинско-правних односа за 50 станова. 

1. Чукаричка падина – објекти Б2 и Б4 2.257.410 
1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
1.5. Елаборат за решавање имовине
1.6. Решавање имовинско-правних односа 
1.7. Техничка документација
1.8. Техничка контрола 
1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

2. X МЗ „Јанко Лисјак” – блокови БVII 
(објекти 1, 2, 3 и 4) и БXIII (објекат 2а) 1.000.000 

2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

2.5. Елаборат за решавање имовине
2.6. Решавање имовинско-правних односа 
2.7. Техничка документација  
2.8. Техничка контрола
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

2.11. Технички преглед 
2.12. Таксе, употребна дозвола 

3. Денкова башта –  Ц 6, 7, 8 (ЦII) 5.000.000 
3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
3.5. Елаборат за решавање имовине

3.12. Таксе, употребна дозвола 
4. Блок 1 између улица: Беле воде, Ко-

мовска, Палисадска, Мате Јерковића 20.000.000 
4.1. Истраживање, анализе и студије
4.6. Решавање имовинско-правних односа
4.7. Техничка документација
4.8. Техничка контрола
4.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

4.10. Извођење радова
4.11. Технички преглед

4.12. Таксе, употребна дозвола
5. II МЗ „Дорћол”, објекат Солунска 15 475.490 

5.10. Извођење радова
5.12. Таксе, употребна дозвола

6. Ретензија – Блок 9б 2.000.000 
6.12. Таксе, употребна дозвола

7. Блок 32а  између улица Војводе Сте-
пе и Гостиварске 401.500.000 

7.7. Техничка документација
7.8. Техничка контрола
7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

7.10. Извођење радова
8. Припремање осталих локација за 

доделу и изградњу (Станислава 
Сремчевића и др.) 10.000.000 

8.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

8.7. Техничка документација
8.8. Техничка контрола
8.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

8.10. Извођење радова
9. Обезбеђење нових станова и другог 

простора на другим локацијама, по-
правке стамбеног, пословног и другог 
простора, остали трошкови и др. 5.000.000 

10. Накнаде по основу експроприсане 
и одузете имовине по извршним ре-
шењима које нису обухваћене зонама 100.000.000 

I.9. Припремање грађевинског земљишта за доделу
Укупно: 15.000.000 дин.

Основни циљ овог дела програма је стварање услова за 
ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стам-
бене, пословне и друге намене по локацијама, а у обиму 
који ће омогућити, поред већ изграђене комуналне инфра-
структуре, и нова улагања у опремање земљишта.

1. Локација Блок 58, уз Улицу Агостина 
Нета – Нови Београд 305.813 

1.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

1.5. Елаборат за решавање имовине 
1.6. Решавање имовинско-правних односа
2. Локација за колективно становање на 

углу улица Станислава Сремчевића и 
Војислава Илића – Звездара 69.620 

2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

2.5. Елаборат за решавање имовине 
2.6. Решавање имовинско-правних односа
3. Локација за спортски центар и гараже 

у насељу Браће Јерковић – Вождовац 259.281 
3.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
3.5. Елаборат за решавање имовине 
3.6. Решавање имовинско-правних односа
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4. Локација за привредне делатности 
Кумодрашке улице и Дарвинове ули-
це – Вождовац 817.740 

4.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

4.5. Елаборат за решавање имовине 
4.6. Решавање имовинско-правних односа
5. Локација Трговачка (кат. парц. 973/1, 

973/2, 979 и др.) –  за комерцијалне 
делатности – Чукарица 737.851 

5.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

5.5. Елаборат за решавање имовине 
5.6. Решавање имовинско-правних од-

носа
6. Локација за гаражу – Блок 63, Нови 

Београд 251.355 
6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
6.5. Елаборат за решавање имовине
6.6. Решавање имовинско-правних односа
7. Локације у оквиру ПДР-а привредне 

зоне „Аутопут” 1.500.000 
7.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
7.5. Елаборат за решавање имовине
7.6. Решавање имовинско-правних 

односа
8. Локација за становање западно од 

насеља др. Ивана Рибара 307.870 
8.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
8.5. Елаборат за решавање имовине
8.6. Решавање имовинско-правних односа
9. Локације у оквиру ПДР-а насеља 

Бањица 1.000.000 
9.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
9.5. Елаборат за решавање имовине
9.6. Решавање имовинско-правних односа
10. Локација за привреду у Борчи – Па-

лилула 1.300.000 
10.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
10.5. Елаборат за решавање имовине
10.6. Решавање имовинско-правних односа
11. Локација „Вашариште” – Обреновац 214.119 

11.5. Елаборат за решавање имовине
12. Локација за бензинску станицу у 

Блоку 66а 1.000.000 
12.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
12.5. Елаборат за решавање имовине
12.6. Решавање имовинско-правних односа
13. Локација у Блоку 20 2.000.000 

13.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

13.5. Елаборат за решавање имовине
13.6. Решавање имовинско-правних односа

14. Прибављање преписа, извода, уве-
рења, копија планова и друге доку-
ментације за разне локације (по уго-
вору са РГЗ и из земљишних књига) 1.000.000 

15. Припремање осталих локација за 
давање у закуп 4.236.351 

II. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ СА-

ОБРАЋАЈНИЦА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
Укупно: 11.087.000.000 дин.

Програм уређивања грађевинског земљишта за изградњу 
капиталних саобраћајница одвојен је као посебан програм, с 
обзиром на специфичност и сложеност процеса планирања 
активности, као и на различите изворе финансирања који 
подразумевају средства у износу од 2.685.000.000 динара из 
буџетских прихода, средстава у износу од 6.952.000.000 ди-
нара из кредита за изградњу моста преко Саве и за изградњу 
приступних саобраћајница у оквиру пројекта УМП, као и 
средства у износу од 600.000.000 динара од посебних намен-
ских буџетских средстава за припремне активности за по-
четак изградње саобраћајнице Северна тангента и интермо-
далног терминала и наменског трансфера из буџета града 
Београда за финансирање изградње саобраћајнице Северна 
тангента у износу од 850.000.000 динара

1. Унутрашњи магистрални полупрстен 
(УМП) од саобраћајнице Т6 до Пан-
чевачког моста 9.292.000.000 

1.0. Заједничке групе послова за УМП 
(1.0.1. – 1.0.6.) 2.000.000 

1.0.1. Истраживање, анализе и студије
1.0.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге 
1.0.3. Урбанистички планови
1.0.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
1.0.5. Елаборат за решавање имовине 
1.0.6. Решавање имовинско-правних односа 
1.1. Мост преко Саве 1.908.600.000 

1.1.7. Техничка документација 
1.1.8. Техничка контрола
1.1.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

1.1.10. Извођење радова
1.1.11. Технички преглед

1.2. Приступне саобраћајнице мосту 6.381.400.000 
1.2.7. Техничка документација 
1.2.8. Техничка контрола
1.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

1.2.10. Извођење радова
1.3. Петља Царева ћуприја 1.000.000.000 

1.3.7. Техничка документација 
1.3.8. Техничка контрола
1.3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

1.3.10. Извођење радова
2. Капацитетни шински систем 56.202.200 

2.1. Истраживање, анализе и студије
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2.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
2.3. Урбанистички планови
2.5. Елаборат за решавање имовине 
2.6. Решавање имовинско-правних односа 
2.7. Техничка документација 
2.8. Техничка контрола
2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

3. Програм урбане обнове (реконструк-
ција три саобраћајнице) 4.987.015 

3.1. Саобраћајница на потезу Славија – 
Жичка, л=2.000 m 1.510.000 

3.1.6. Решавање имовинско-правних односа
3.2. Саобраћајни потез од Аутокоманде 

преко улица: Јужни булевар, Господа-
ра Вучића и Чингријине до Батутове, 
л=3.200 m 1.510.000 

3.2.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3.2.3. Урбанистички планови
3.2.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
3.2.6. Решавање имовинско-правних односа
3.3.7. Техничка документација
3.2.8. Техничка контрола
3.2.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

3.2.10. Извођење радова
3.2.11. Технички преглед

3.3. Партизански пут од Богословије до 
Улице Јованке Радаковић у Миријеву, 
л=3.200 m 1.967.015 

3.3.4 Локацијска дозвола, пројекат парце-
лације, урбанистички пројекат

3.3.6. Решавање имовинско-правних односа
3.3.7. Техничка документација
3.3.8. Техничка контрола
3.3.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

3.3.10. Извођење радова
3.3.11. Технички преглед

4. Мастер план развоја саобраћајног 
система Београда за период 2005. – 
2010. године 38.000.000 

4.1. Истраживање, анализе и студије
5. Студија развоја и имплементације 

бициклистичких стаза за подручје 
Београда 10.000.000 

5.9. Услови, сагласности, партиципације 
ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

5.10. Извођење радова
6. Реконструкција Панчевачког моста 16.780.000 

6.1. Истраживање, анализе и студије
6.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
6.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
6.5. Елаборат за решавање имовине

6.6. Решавање имовинско-правних односа
6.7. Техничка документација
6.8. Техничка контрола
6.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

6.10. Извођење радова
7. Превезивање путног правца Р101 и 

коридора 10 са реконструкцијом мо-
ста преко Саве у Обреновцу и везом 
на регионални пут Р267 197.920.785 

7.1. Истраживање, анализе и студије
7.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
7.5. Елаборат за решавање имовине
7.6. Решавање имовинско-правних односа
7.7. Техничка документација
7.8. Техничка контрола
7.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

7.10. Извођење радова
7.11. Технички преглед
7.12. Таксе, употребна дозвола

8. СТ (северна тангента) од Т6 до СМТ-
а са мостом преко Дунава, л=20.000 m 10.000.000 

8.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
8.5. Елаборат за решавање имовине
8.6. Решавање имовинско-правних односа
8.7. Техничка документација 
8.8. Техничка контрола
8.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова 

9. Интермодални терминал у Батајници 1.110.000 
9.5. Елаборат за решавање имовине
9.6. Решавање имовинско-правних односа
9.7. Техничка документација
9.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

10. Трошкови решавања имовинско-
правних односа и плаћање накнаде 
по основу експроприсане имовине за 
локације Северна тангента и Ин-
термодални терминал 1.450.000.000 

11. Доступан Град 10.000.000 
11.1. Истраживање, анализе и студије
11.2. Геодетске, геолошке и друге подлоге 
11.3. Урбанистички планови
11.4. Локацијска дозвола, пројекат парце-

лације, урбанистички пројекат
11.5. Елаборат за решавање имовине
11.6. Решавање имовинско-правних односа
11.7. Техничка документација
11.8. Техничка контрола
11.9. Услови, сагласности, партиципације 

ЈКП, таксе, грађевинска дозвола, 
пријава радова

11.10. Извођење радова



23. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 55 – 35

III. ПРОГРАМ ДАВАЊА У ЗАКУП (ОТУЂЕЊА) ГРАЂЕ-
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Назив локације
П

(комплекса) 
(hа)

БРГП                                      
(m2)

1. Блок 58 – локација за комер-
цијалне делатности уз Улицу Аго-
стина Нета – Нови Београд 1,83 12.970

2. Локације за становање између 
улица: Гружанске, Јована Рајића, 
Карловачке и Тодора од Сталаћа, 
ГП1 и ГП3 – Врачар 0,20 4.371

3. ГП 1 – становање западно од 
насеља Др Иван Рибар  – Нови 
Београд 3,40 68.000

4. Бензинска пумпа у Блоку 66а – 
Нови Београд 0,55 5.500

5. Локација за спорт у Блоку 5 – 
Нови Београд 2,80 14.000

6. Локација за гробље кућних љуби-
маца, Блок 51 – Нови Београд 1,52 210

7. Локација за спортски центар и 
гаражу у насељу „Браће Јерко-
вић” – Вождовац 0,22 2.500

8. Локација за становање, Блок 63 
(ПФЦ 29), ГП2 – Нови Београд 0,31 7.090

9. Локације за становање – Орлов-
ско насеље, Миријево – Звездара 0,93

                      
9.260

10. Локација за становање на углу 
улица: Станислава Сремчевића и 
Војислава Илића – Звездара 0,06 2.364

11. Локација за привредне делат-
ности у Кумодрашкој улици – 
Вождовац 1,25 12.532

12. Бензинска пумпа на Новосад-
ском путу 0,8 6.432

13. Локација за комерцијалне 
делатности уз Трговачку улицу – 
Чукарица 0,33 11.899

14. Стамбено-пословна локација у 
Блоку 11а, ГП4 – Нови Београд 0,69 10.720

15. Локација за становање уз Улицу 
Војислава Илића на делу између 
улица Станислава Сремчевића и 
Господара Вучића – Звездара 0,12 4.354

16. Локације у оквиру ПДР-а при-
вредне зоне „Ауто-пут” 15,00 150.000

17. Локација за становање уз Улицу 
П. Срећковића – Звездара 0,59 15.979

18. Локација за становање, Велики 
Мокри Луг – Звездара 0,55 7.919

19. ГП2, локација „Аутокоманда” – 
Вождовац 0,64 22.473

20. Локација за гаражу у Блоку 63 – 
Нови Београд 0,91 54.000

21. Локација за привреду у Борчи – 
Палилула 8,40 84.000

22. Локације за становање у Улици 
Дула Караклајића – Лазаревац 0,22 8.200

23. Локације за становање уз Улицу 
Бранка Радичевића – Лазаревац 0,62 10.000

24. Локација – Вашариште 2 (П1 и 
П2), Обреновац 1,60 25.000

25. Локације у индустријској зони 
Уровци у Обреновцу 0,60 8.400

26. Блок 20, Нови Београд 2,00 70.000
Поред наведених локација, предмет давања у закуп може 

бити и остало неизграђено грађевинско земљиште – лока-
ције за које ће бити решени имовинско-правни односи.

Планирана финансијска средства за реализацију 
програма за 2012. годину

(у дин.)

Позиција Планирани
износ

I Програм уређивања грађевин-
ског земљишта 5.675.000.000

I.1. Прибављање урбанистичких 
планова 350.000.000 

A. Урбанистички планови за које су 
донете одлуке о изради у прет-
ходном периоду 315.653.599

Б. Нови планови који ће се радити 
по одлукама које ће бити донете 
у 2012. години 15.788.746

Ц. Припремни радови за израду 
урбанистичких планова 18.557.655

I.2. Саобраћајнице са припадајућом 
инфраструктуром    2.150.000.000

A. Наставак изградње започетих 
објеката 668.760.938

Б. Почетак изградње нових објеката 1.075.718.223
Ц. Припрема за почетак изградње 399.520.839
Д. Изградња недостајућих са-

обраћајница и комуналне инфра-
структуре у постојећим насељима 6.000.000

I.3. Објекти и мрежа водоснабдевања    191.178.000 

A. Наставак изградње започетих 
објеката 112.088.440

Б. Почетак изградње нових објеката 54.924.790
Ц. Припрема за почетак изградње 24.164.770
I.4. Објекти и мрежа канализације 2.359.343.300

A. Наставак изградње започетих 
објеката 1.109.224.553  

Б. Почетак изградње нових објеката 1.112.362.184
Ц. Припрема за почетак изградње 137.756.563
I.5. Уређење слободних површина 990.000 
I.6. Изградња гробаља 46.255.800

I.7. Прибављање грађевинског 
земљишта 15.000.000 

I.8. Изградња и прибављање станова 
и другог простора, решавање имо-
винских односа, поправке станова 
и пословног простора и др. 547.232.900 

I.9. Припремање грађевинског 
земљишта за доделу 15.000.000 

II Програм уређивања грађевин-
ског земљишта за изградњу 
капиталних саобраћајница од 
посебног интереса за град 11.087.000.000 

 УКУПНО (I + II): 16.762.000.000
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IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда ЈП и Дирекција, као инвеститор, има 
право да прописане предузима све радње, покреће одгова-
рајуће поступке ради прибављања сагласности, одобрења 
за изградњу, пријаве почетка извођења радова и добијања 
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Дирекција може, у оквиру извођења радова обухваће-
них овим програмом, на територији градских општина, 
вршити послове санације и реконструкције улица у њи-
ховим постојећим профилима, а по приоритетима иска-
заним од стране Градоначелника града Београда, у виси-
ни највише 50% планираних финансијских средстава за 
саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града ЈП стараће се о реализацији овог програма, а Управ-
ни одбор Дирекције ће пратити реализацију и о томе под-
носити извештаје надлежним органима града Београда.

Овај програм објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 463-921/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 10. Одлуке о Градском 
јавном правобранилаштву („Службени лист града Београ-
да”, бр. 5/92, 16/94 и 3/00) члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

1. Разрешава се дужности заменика Градског јавног 
правобраниоца, због преласка на другу дужност, Невенка 
Петровић. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 118-876/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу члана 10. Одлуке о Градском 
јавном правобранилаштву („Службени лист града Београ-
да”, бр. 5/92, 16/94 и 3/00)  члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА

1. Именује се за Градског јавног правобраниоца, Невен-
ка Петровић, дипл. правник. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-877/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
децембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-
НОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК”, БЕОГРАД

1. Разрешавају се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Војвода Путник”, Рипањ, Београд, ул. 
Пут за колонију број 12, Драгана Бошњаковић, Слађана 
Костић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број, 118-900/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. 
децембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), 
донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Свети Сава“, Врчин, Гроцка, ул. 29. новембра 
број 15, Светлана Маринковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 118-902/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Сава Шумановић”, Земун, ул. Добановачки 
пут број 107, Горан Булаковић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 118-904/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Ос-
новне школе „Петар Кочић“, Земун, ул. Првомајска број 79, 
Јелена Јефтић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број 118-906/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Стри град“, Београд, ул. Херцег Стјепана број 7, Ја-
коб Салом.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број 118-908/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора Еко-
номско-трговинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, 
Лидија Степановић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 118-910/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV БЕО-

ГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Разрешава се дужности члана Школског одбора XV 
београдске гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, Душица 
Крљић.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број 118-912/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВОЈВОДА ПУТНИК”, БЕОГРАД

1. Именују се за чланове Школског одбора Основне шко-
ле „Војвода Путник“, Рипањ, Београд, ул. Пут за колонију 
број 12, Сузана Медић, Владимир Милановић, ТТ монтер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-901/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СВЕТИ САВА”, ГРОЦКА

1.  Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Свети Сава”, Врчин, Гроцка, ул. 29. новембра број 15, Дра-
гана Гајић, наставник разредне наставе.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-903/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ШУМАНОВИЋ”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне шко-
ле „Сава Шумановић”, Земун, ул. Добановачки пут број 107, 
Драгана Зељуг, економиста.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број 112-905/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „ПЕТАР КОЧИЋ”, ЗЕМУН

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Петар Кочић“, Земун, ул. Првомајска број 79, Душан Илић, 
студент.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број 112-907/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОС-

НОВНЕ ШКОЛЕ „СТАРИ ГРАД”, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Стри град”, Београд, ул. Херцег Стјепана број 7, Ранислав 
Обојевић, аутомеханичар, приватни предузетник.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-909/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЕКО-

НОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ, СОПОТ

1. Именује се за члана Школског одбора Економско-тр-
говинске школе, Сопот, ул. Кнеза Милоша број 12, Миодраг 
Јовановић, грађевински техничар.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-911/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 22. де-
цембра 2011. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09 и 52/11) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА XV БЕ-

ОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

1. Именује се за члана Школског одбора XV београд-
ске гимназије, Београд, ул. Гочка број 40, Петар Арбутина, 
дипл. инжењер.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 112-913/11-С, 22. децембра 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.
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Градоначелник града Београда дана 15. децембра 2011. 
године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном гра-
ду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 52. тачка 6. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 39/08 и 6/10), члана 13. Одлуке о буџету града Београда 
за 2011. годину („Службени лист града Београда”, бр. 45/10 
и 25/11), Програма подршке за спровођење пољопривредне 
политике града Београда за 2011. годину („Службени лист 
града Београда”, број 14/11), донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ВИСИНИ ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО 

У 2011. ГОДИНИ

1. У Решењу о висини премије за млеко, број: 3-1950/11-
Г од 17. маја 2011. године („Службени лист града Београда”, 
број 14/11), тачка 2. мења се и гласи:

„2. Обавезује се Секретаријат за финансије Градске 
управе града Београда да за реализацију тачке 1. овог 
решења обезбеди средства у износу од 24.130.958,00 ди-
нара за премије за млеко, на терет буџета града за 2011. 
годину, у складу са Одлуком о буџету града Београда за 
2011. годину („Службени лист града Београда”, бр. 45/10 
и 25/11) и у складу са Финансијским планом прихода и 
расхода Секретаријата за привреду за 2011. годину, извор 
финансирања 01 – приходи из буџета, у оквиру раздела 
10 – Секретаријат за привреду, функционална класифи-
кација 421 – пољопривреда, економска класификација 
451141 – Премије за млеко, подпозиција 00001, налог 
број 2000018.”

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Градоначелник града Београда
Број 3-4556/11-Г, 15. децембра 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.

Градоначелник града Београда дана 20. децембра 2011. 
године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 24. тачка 6. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 52. тачка 9. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЈУ-

ГОКОНЦЕРТУ ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ТЕРАЗИЈЕ БР. 41

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова у Југоконцерту који је донео ди-
ректор дана 12. децембра 2011. године.

2. Утврђује се да се послови, под редним бројем од 1 до 
15 – са једним извршиоцем, што чини укупно 15 послова са 
15 извршилаца,  финансирају из буџета града Београда.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Градоначелник града Београда
Број 110-4623/11-Г, 20. децембра 2011. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с.р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ОБРЕНОВАЦ

Председник градске општине Обреновац дана 16. децембра 2011. године, на основу члана 52. Статута градске општине 
Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), члана 22. став 2. Одлуке о организовању ЈКП „Обре-
новац” из Обреновца („Службени лист града Београда”, број 26/06), члана 22. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Tопловод” 
Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06) и члана 21. став 2. Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализа-
ције” Обреновац („Службени лист града Београда”, број 26/06), по прибављеном мишљењу Већа градске општине Обрено-
вац на седници одржаној 16. децембра 2011. године, донео је  

ЗА КЉУЧА К 

О ИЗМЕНИ ЗАКЉУЧКА О УВОЂЕЊУ ИНТЕРВЕНТНЕ МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ НАЈУГРОЖЕНИЈИХ ГРАЂАНА У 
ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ

1. У Закључку о увођењу интервентне мере за заштиту најугроженијих грађана у општини Обреновац – у даљем тексту: 
Закључак („Службени лист града Београда” број 17/11 – пречишћен текст и 27/11), у тачци 2. речи: „до 31. децембра 2011. 
године” замењују се речима: „до 31. марта 2012. године”.

2. Овај закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.

Председник градске општине Обреновац
VI-03 број 020-1/ 64, 16. децембра 2011. године 

Председник 
Жељко Јоветић, с.р.
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Страна
Одлука о правима и услугама социјалне заштите –  1
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном ли-

нијском превозу путника на територији града Бео-
града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о допуни Одлуке о држању домаћих жи-
вотиња и кућних љубимаца на територији града Бе-
ограда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Програм уређивања и давања у закуп грађевин-
ског земљишта за 2012. годину  – – – – – – – – – – –  13

Решење о разрешењу дужности заменика Град-
ског јавног правобраниоца  – – – – – – – – – – – – –  36

Решење о именовању Градског јавног правобра-
ниоца  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  36

Страна
Решења о разрешењу и именовању чланова 

школских одбора у појединим основним и средњим 
школама на територији града Београда – – – – – – –  36-38

Решење о измени Решења о висини премије за 
млеко у 2011. години  – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

Решење о давању сагласности на Правилник о 
организацији и систематизацији послова у Југокон-
церту из Београда, ул. Теразије бр. 41 – – – – – – – –  39

Акти градских општина
ОБРЕНОВАЦ

Закључак о измени Закључка о увођењу интер-
вентне мере за заштиту најугроженијих грађана у 
општини Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  39

САДРЖАЈ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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