
Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не града Београда, пре истека времена на које је изабран, 
због поднете писане оставке, и то: Ненада Бјелице, са из-
борне листе Ивица Дачић – Социјалистичка партија Србије 
(СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Је-
динствена Србија (ЈС) – Милан Кркобабић,

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-127/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 46. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС 
и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупшти-
не града Београда, пре истека времена на које су изабрани, 
због поднете усмене оставке, и то:

– Александра Шапића, са изборне листе СА Демократ-
ском странком за демократски Београд – Драган Ђилас,

– Дејана Чокића, са изборне листе Са Демократском 
странком за демократски Београд – Драган Ђилас.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-128/14-С – 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима („Службени гласник РС”, број 129/07, 34/10 – одлука 
УС и 54/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине града 
Београда изабраним на изборима, одржаним 16. марта 2014. 
године, и то:

− Игору Бећирићу, са изборне листе Ивица Дачић – Со-
цијалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених 
пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) – Ми-
лан Кркобабић,

− Нади Зоњић, са изборне листе Са Демократском 
странком за демократски београд – Драган Ђилас,

− Дејану Васићу, са изборне листе Са Демократском 
странком за демократски Београд – Драган Ђилас,

− Жељку Јоветићу, са изборне листе Са Демократском 
странком за демократски Београд – Драган Ђилас.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-454/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
 О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
БЛОКА 19, ПРОСТОРНО-ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА 

5, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део 

блока 19, просторно-функционална целина 5, градска 
општина Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне ре-
гулације). 
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Нови Београд, део 
блока 19, просторно функционална целина 5 дефинисана 
Детаљним урбанистичким планом блокова 19 и 20 у Новом 
Београду („Службени лист града Београда”, бр. 5/87 и 5/89), 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 2,7 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, (у 
складу са уговором бр. 021-407/2014 од 26. марта 2014. годи-
не склопљеним са предузећем NBGP Properties d.o.o.) који 
је дужан да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће NBGP Properties d.o.o. Београд, Милентија 
Поповића 7б.

Члан 6.
Због потребе израде плана детаљне регулације не 

приступа се изради стратешке процене утицаја планираних 
намена на животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Нови Београд.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Нови Београд.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала и 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 

примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Нови Београд (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана 

детаљне регулације огласиће се у средствима дневног ин-
формисања и у информативном гласилу градске општине 
Нови Београд.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-471/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА АВАЛ-
СКУ УЛИЦУ У ЖЕЛЕЗНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУ-

КАРИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за Авалс-

ку улицу у Железнику, градска општина Чукарица (у даљем 
тексту: план детаљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Чукарица, регу-
лација Авалске улице (укључујући и раскрснице и простор 
за измештање постојеће станице за снабдевање горивом) и 
регулација Улице радних акција, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 5,7 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-



23. јун 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 – 3

родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се Ј.У.П. Ур-

банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Чукарица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Чукарица.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства и урбанизма и седам примерака копија у аналогном 
и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републич-
ког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Ур-
банистички завод Београда” и градске општине Чукарица 
(по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Чу-
карица.

Члан 10.

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

Скупштина града Београда
Број 350-472/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПОРТ-
СКИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО” У РЕСНИКУ, ГРАДСКА ОПШТИ-

НА РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за спорт-

ски центар „Jезеро” у Реснику, градска општина Раковица 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Раковица, простор 
уз акумулационо језеро „Паригуз” у Реснику, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће односно пла-
ниране мреже, површине око 20 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко– техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84. 

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Раковица.
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Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Раковица.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства и урбанизма и седам примерака копија у аналогном 
и дигиталном облику за потребе Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републич-
ког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Ур-
банистички завод Београда” и градске општине Раковица 
(по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Ра-
ковица.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-473/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА РЕЦИКЛАЖНИМ 

ЦЕНТРОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-
градњу трансфер станице са рециклажним центром, град-
ска општина Лазаревац (у даљем тексту: план детаљне ре-
гулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Лазаревац, КП 
616/1 и 617, обе КО Петка, са везама саобраћајница и ин-
фрастурктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 1,20 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације концепта, изузетно 
Нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-

није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације биће поверена преду-

зећу које ће бити одређено у процесу јавних набавки, а које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 4 (четири) месеца 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће ЈП „Дирекција Лазаревац”.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради Концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Лазаревац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Лазаревац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства и урбанизма и осам примерака копија у аналогном и 
дигиталном облику за потребе Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републич-
ког геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Ур-
банистички завод Београда”, обрађивача плана и градске 
општине Лазаревац (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Ла-
заревац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 350-474/14-С, 23. јунa 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА ОД ХИТНЕ ПО-
МОЋИ ДО УЛИЦЕ ВЕНИЗЕЛОСОВЕ, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ, ВРАЧАР И ПАЛИЛУЛА
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-
градњу фекалног колектора од Хитне помоћи до улице Ве-
низелосове, градске општине Савски венац, Врачар и Пали-
лула (у даљем тексту: план детаљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Савски венац, 
Врачар и Палилула, коридор фекалног колетора, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 3 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана. 

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитгете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 (дванаест) 
месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-

формисања и у информативном гласилу градских општина 
Савски венац, Врачар и Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Савски венац, Врачар и Па-
лилула.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оргинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и девет 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градских општина Савски венац, Врачар и Палилула (по 
једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Савски венац, Врачар и Палилула.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-475/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КНЕЗ ДАНИЛОВЕ, СТАНОЈА ГЛА-
ВАША, ДАЛМАТИНСКЕ И СТАРИНЕ НОВАКА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматин-
ске и Старине Новака, градска општина Палилула (у даљем 
тексту: план детаљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Палилула, блок из-
међу улица: Кнез Данилове, Станоја Главаша, Далматинске 
и Старине Новака, са везама саобраћајница и инфраструк-
туре до постојеће, односно планиране мреже, површине 
око 2,75 ha.
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Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитгете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-

банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30 (у 
складу са Уговором бр. 350-720/14 од 03.06.2014. год. закљу-
ченим са предузећем „Direct Capital S” d.o.o, Београд, Дал-
матинска бр. 34) које је дужно да нацрт плана изради у року 
од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће предузеће „Direct Capital S” d.o.o, Београд, Далматин-
ска бр. 34.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације не присту-

па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу градскке општине 
Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Палилула.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оргинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Палилула (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативном гласилу градске општине Па-
лилула.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-476/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ФЕКАЛНОГ КОЛЕКТОРА КЦС „МОСТАР” – 
ХИТНА ПОМОЋ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – Хитна помоћ, 
градска општина Савски венац (у даљем тексту: план де-
таљне регулације). 

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Савски венац, 
коридор фекалног колетора, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 0,5 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана. 

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

пулана и обухват грађевинског подручја, поделу простора 
на посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регу-
лационе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитгете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради Концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Савски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оргинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Савски венац (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљ-

не регулације огласиће се у средствима дневног информисања 
и у информативном гласилу градске општине Савски венац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-477/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОД-
РУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА, ПАЛМИРА 
ТОЉАТИЈА, ЏОНА КЕНЕДИЈА И БУЛЕВАРА НИКОЛЕ 
ТЕСЛЕ – ДЕО БЛОКА 9А, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ 

БЕОГРАД И ЗЕМУН
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за под-
ручје између улица Гоце Делчева, Палмира Тољатија, Џона 

Кенедија и Булевара Николе Тесле – део блока 9А, градске 
општине Нови Београд и Земун (у даљем тексту: план де-
таљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Нови Београд и 
Земун, део блока 9А између улица Гоце Делчева, Палмира 
Тољатија, Џона Кенедија и Булевара Николе Тесле, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће односно 
планиране мреже, површине око 14,28 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, (у 
складу са Уговором бр. 021-572 од 30. април 2014. године 
закљученим са предузећем „Неимар В” а.д, Београд, Кне-
гиње Зорке бр. 2) које је дужно да нацрт плана изради у 
року од четири месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће 

предузеће „Неимар В” а.д, Београд, Књегиње Зорке бр. 2.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу градских општина 
Нови Београд и Земун.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Нови Београд и Земун.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове (два примерка) и један примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и осам 
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примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градских општина Нови Београд и Земун (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Нови Београд и Земун.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-478/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ВОДОВОДА ПРВЕ ВИСИНСКЕ ЗОНЕ Ø700 
mm ОД ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДА Ø700 mm НА 
ДОРЋОЛУ ДО ПОСТОЈЕЋЕГ ВОДОВОДА Ø700 mm НА 
ЗЕЛЕНОМ ВЕНЦУ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД 

И САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за 

изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm од 
постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до постојећег во-
довода Ø700 mm на Зеленом венцу, градске општине Стари 
град и Савски венац (у даљем тексту: план детаљне регула-
ције).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Стари град и 
Савски венац, коридор водовода, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 2 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 

енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу градских општина 
Стари град и Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Стари град и Савски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове (два примерка) и један примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и осам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градских општина Стари град и Савски венац (по једна ко-
пија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Стари град и Савски венац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-479/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД ПОСТОЈЕЋЕГ МАГИСТРАЛ-
НОГ ГАСОВОДА МГ–05 ДО ПОДРУЧЈА ППППН „БЕО-
ГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН, НОВИ 

БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-
градњу гасовода од постојећег магистралног гасовода МГ-
05 до подручја ППППН „Bеоград на води”, градске општине 
Земун, Нови Београд и Савски венац (у даљем тексту: план 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општинa Земун, Нови 
Београд и Савски венац, коридор гасовода, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 90,2 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урба-

нистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, које 
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из Буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средстви-

ма информисања и у информативном гласилима градских 
општина Земун, Нови Београд и Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Земун, Нови Београд и Са-
вски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три при-

мерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који ће се 
по овери чувати код Скупштине града Београда као доносио-
ца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске посло-
ве (два примерка) и један примерак оригинала у дигиталном 
облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре и урбанизма и девет примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове и Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда (по две копије), Републичког 
геодетског завода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанис-
тички завод Београда” и градских општина Земун, Нови Бео-
град и Савски венац (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Земун, Нови Београд и Савски венац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-480/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ГАСОВОДА ОД ГЛАВНЕ МЕРНО-РЕГУЛА-
ЦИОНЕ СТАНИЦЕ (ГМРС) „ПАДИНСКА СКЕЛА” ДО 
ПОДРУЧЈА ППППН „БЕОГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА И СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-

градњу гасовода од главне мерно-регулационе станице 
(ГМРС) „Падинска скела” до подручја ППППН „Bеоград 
на води”, градске општине Палилула и Стари град (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општинa Палилула и 
Стари град, коридор гасовода, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 21,6 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.
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Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средстви-
ма информисања и у информативним гласилима градских 
општина Палилула и Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Палилула и Стари град.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине града Београда 
као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове (два примерка) и један примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и осам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градских општина Палилула и Стари град (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Палилула и Стари град.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-481/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РЕ-
КОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ТОПЛОВОДНЕ МРЕ-
ЖЕ ОД ТОПЛАНЕ ТО”НОВИ БЕОГРАД” ДО ПОДРУЧЈА 
ППППН ”БЕОГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

НОВИ БЕОГРАД И САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за ре-

конструкцију и доградњу топловодне мреже од топлане ТО 
„Нови Београд” до подручја ППППН „Bеоград на води”, 
градске општине Нови Београд и Савски венац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Нови Београд 
и Савски венац, трасa будуће топловодне мреже са пре-
пумпнoм станицoм „Газела”, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 6 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради Концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу градских општина 
Нови Београд и Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење 
градским општинама Нови Београд и Савски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и осам примера-
ка копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистич-
ког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градских 
општина Нови Београд и Савски венац (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Нови Београд и Савски венац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-482/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 
и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ ВОДА 110 КV ОД 
ПЛАНИРАНЕ ТС 110/10 КV „АУТОКОМАНДА” ДО 
ПОДРУЧЈА ППППН„БЕОГРАД НА ВОДИ”, ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ И САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за из-
градњу електроенергетског вода 110 кV од планиране ТС 

110/10 кV „Аутокоманда” до подручја ППППН „Београд на 
води”, градске општине Вождовац и Савски венац (у даљем 
тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градских општина Вождовац и Са-
вски венац, траса будућег електроенергетског вода 110 кV 
од планиране ТС 110/10 кV „Аутокоманда” до подручја 
ППППН „Београд на води”, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 4,8 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од дванаест ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид и 

трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима ин-
формисања и у информативном гласилу градских општина 
Вождовац и Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градским општинама Вождовац и Савски венац.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и осам примера-
ка копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове и Дирек-
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ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (по две 
копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбанистич-
ког предузећа „Урбанистички завод Београда” и градских 
општина Вождовац и Савски венац (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног инфо-
рмисања и у информативним гласилима градских општина 
Вождовац и Савски венац.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-483/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и 
изградњи (”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОД-
РУЧЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ „МАКИШ”, ГО ЧУКА-

РИЦА
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 
железничке станице „Макиш”, градска општина Чукарица 
(у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Чукарица, шири 
простор Макишког поља на делу између улица Водоводске, 
Лоле Рибара у Железнику, државног пута првог А реда А1 
(обилазног ауто-пута) и Савске магистрале, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 690 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 
изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Чукарица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Чукарица.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Чукарица (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Чукарица.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-484/14-С, 23. јун 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и изградњи 
(”Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града Београда (”Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
УЛИЧНЕ МРЕЖЕ СТАМБЕНОГ КОМПЛЕКСА „СТА-
РО НАСЕЉЕ” У ЖЕЛЕЗНИКУ СА ДЕНИВЕЛИСАНИМ 
ПРЕЛАЗОМ ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, ГО ЧУКА-

РИЦА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела ули-

чне мреже стамбеног комплекса „Старо Насеље” у Желез-
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нику са денивелисаним прелазом преко железничке пруге, 
градска општина Чукарица (у даљем тексту: план детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Чукарица, шири 
простор око саобраћајног правца Милована Нићифоро-
вића – Илије Чалића – Ђуре Јакшића, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 3,7 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда.
Члан 6.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради стратешке процене утицаја планираних наме-
на на животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Чукарица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Чукарица.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-

банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Чукарица (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Чукарица.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 350-485/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИ-
ЦИ ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВОЈ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

СТАРИ ГРАД
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације компле-
кса станице за снабдевање горивом у Улици господар Јевре-
мовој, градска општина Стари град (у даљем тексту: план 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Стари град, блок 
између улица Тадеуша Кошћушка, Господар Јевремове и 
Риге од Фере, са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 0,45 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
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које је дужно да нацрт плана изради у року од пет месеци од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда преко Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Стари град.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Стари град (по једна копија).

Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана детаљ-

не регулације огласиће се у средствима дневног информисања 
и у информативном гласилу градске општине Стари град.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 350-486/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу чл. 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13) и члана 31. Статута града 
Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИ-

ЦИ ЈУЖНИ БУЛЕВАР
Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације комплекса 
станице за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, градска 
општина Врачар (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градскe општинe Врачар, део Улице 
јужни булевар у ширини регулације, у оквиру које се нала-
зи постојећа станица за снабдевање горивом, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 0,46 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације нацрта плана.

Члан 3.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу 

плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на 
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регула-
ционе линије улица и јавних површина и грађевинске ли-
није са елементима за обележавање на геодетској подлози, 
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони 
план), попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, 
енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заш-
тите културно-историјских споменика и заштићених при-
родних целина, локације за које се обавезно израђује урба-
нистички пројекат или расписује конкурс, правила уређења 
и правила грађења по целинама и зонама и друге елементе 
значајне за спровођење плана детаљне регулације.

План детаљне регулације представљаће плански основ 
за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и 
израду урбанистичко-техничких докумената.

Члан 4.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од пет месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће се из буџета града Београда преко Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове.

Члан 6.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

За потребе израде плана детаљне регулације не присту-
па се изради концепта плана.

Члан 7.
Подаци о начину излагања нацрта плана на јавни увид 

и трајању јавног увида, огласиће се у дневним средствима 
информисања и у информативном гласилу градске општи-
не Врачар.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење градској општини Врачар.

Члан 8.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и урбанизма и седам 
примерака копија у аналогном и дигиталном облику за пот-
ребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове и 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, Јавног ур-
банистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и 
градске општине Врачар (по једна копија).
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Члан 9.
Обавештење о доношењу ове одлуке о изради плана де-

таљне регулације огласиће се у средствима дневног информи-
сања и у информативном гласилу градске општине Врачар.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 350-487/14-С, 23. јуна 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу чл. 7, 28. и 30. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 52/11 и 55/13), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05 – др. закон, 
81/05 – др. закон и 83/05 – испр. др. закона) и члану 25. став 1. 
тачка 20. и члану 31. тачка 7. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КРАЉИЦА МА-

РИЈА” ПАЛИЛУЛА, У НАСЕЉУ ОВЧА
Члан 1.

Оснива се Основна школа „Краљица Марија” Палилула, 
у насељу Овча, за обављање делатности у области основног 
образовања и васпитања.

Члан 2.
Основна школа ће пословати под називом:
Основна школа „Краљица Марија”. Седиште Основне 

школе „Краљица Марија” (у даљем тексту: школа) је у Бе-
ограду, градска општина Палилула, у насељу Овча, Улица 
Михаја Еминескуа број 65.

Члан 3.
На оснивање, организацију и рад школе примењују се 

прописи о јавним службама, основној школи и Закон о ос-
новама система образовања и васпитања.

Члан 4.
Средства за почетак рада и обављање делатности школе 

обезбеђују се у складу са законом. 
Члан 5.

Школа остварује наставни план и програм од првог до 
осмог разреда основне школе, почeв од школске 2014/2015. 
године.

Наставни план и програм остварује се на српском језику.
Члан 6.

До конституисања школског одбора, образује се При-
времени школски одбор, у саставу:

– Виолета Петеу Бешовић, са адресом Београдска 13, 
Овча, председник Привременог школског одбора,

– Ненад Љубеновић, са адресом Београдска 9, Овча,
– Роман Лазар, са адресом Лоле Рибара 7, Овча,
– Велибор Крстић, са адресом Волоска 1, Овча,
– Немања Ђуровић, са адресом Жарка Зрењанина 82, 

Овча,
– Вера Илијев, са адресом Лоле Рибара 11, Овча,
– Елеонора Онћ Јовановић, са адресом Првог маја 113, 

Овча,
– Богдан Јон, са адресом Првог маја 4, Овча,
– Данијела Септеу, са адресом Првог маја 22, Овча.

Члан 7.
Привремени школски одбор има следеће обавезе:
− да донесе статут школе,
− да донесе школски програм и Годишњи план рада шко-

ле за школску 2014/2015. годину,
− обављаће и друге послове из надлежности школског 

одбора утврђене законом.
Привремени школски одбор престаје са радом када се 

именује школски одбор у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. 

Члан 8.
До избора директора школе, његове послове ће обавља-

ти и вршити његова овлашћења, вршилац дужности дирек-
тора Школе кога ће поставити Привремени школски одбор. 

Права, обавезе и одговорности директора односе се и на 
вршиоца дужности директора.

Члан 9.
Општи акти школе донеће се у року од 30 дана од дана 

доношења статута школе. 
Члан 10.

Одређени број ученика који су уписани, односно запо-
чели основно образовање у издвојеном одељењу ОШ „Васа 
Пелагић” у Овчи, а који су са пребивалиштем у насељу 
Овча, у школској 2014/2015. години наставиће, на основу 
писмене сагласности родитеља, стицање основног обра-
зовања у Основној школи „Краљица Марија” у Београду, 
градска општина Палилула у насељу Овча, Улица Михаја 
Еминескуа број 65. 

Члан 11.
Наставни кадар Основне школе „Краљица Марија” биће 

запослен у складу са чланом 130. и чланом 131. Закона о 
систему образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13). 

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”, а примењује се 
почев од школске 2014/2015. године.

Скупштина града Београда
Број 6-489/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 9. став 4. и члана 25. За-
кона о финансијској подршци породици са децом („Служ-
бени гласник РС”, бр. 16/02, 115/05 и 107/09) и члана 31. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”‚, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА У ОБЛА-
СТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОРОДИЦИ СА ДЕ-

ЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о правима детета у области финансијске 

подршке породици са децом на територији града Београда 
(„Службени лист града Београда”, број 45/13) члан 4. мења 
се и гласи:

„Право на регресирање трошкова боравка деце у предш-
колској установи остварује се у зависности од укупних при-
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хода породице, а на основу регресне скале коју утврђује 
градоначелник града Београда.

Додатно умањење трошкова из става 1. овог члана 
остварује:

– дете самохраног родитеља,
– друго дете уписано у предшколску установу када двоје 

и више деце користи услуге предшколске установе која се 
налази у Мрежи предшколских установа на територији гра-
да Београда,

– дете оболело од одређених болести”.

Члан 2.
На захтеве поднете до ступања на снагу ове одлуке, при-

мењују се одредбе Одлуке о правима детета у области фи-
нансијске подршке породици са децом на територији града 
Београда („Службени лист града Београда”, број 45/13).

Члан 3.
Акти града који су донети на основу Одлуке о правима 

детета у области финансијске подршке породици са децом 
на територији града Београда, ускладиће се са одредбама 
ове одлуке до 1. августа 2014. године.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-490/14-С, 23. јун 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 12. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. та-
чка 7. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКE O КОМУНАЛ-

НОМ РЕДУ

Члан 1. 
 У Одлуци о комуналном реду („Службени лист града 

Београда”, бр. 10/11 и 60/12) у члану 22. после става 2. додаје 
се нови став који гласи:

„Забрањено је на површинама јавне намене и на повр-
шинама у јавном коришћењу остављати и смештати робу, 
осим када се то врши по посебним прописима.”

Члан 2. 
 Члан 23. мења се и гласи: 
„ У циљу заштите површина јавне намене и површина у 

јавном коришћењу забрањено је: 
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној 

зеленој површини, зеленој 
површини око објекта јавне намене и зеленој површини 

у јавном коришћењу,
2. ометање коришћења улице или другог општинског 

пута заустављањем, паркирањем или остављањем возила 
нарочито на: 

– делу тротоара који није обележен за паркирање, од-
носно на паркиралишту изван границе обележених пар-
кинг места; у пешачкој зони; тргу и пјацети; зони успореног 

саобраћаја, осим на обележеним местима за паркирање; пе-
шачком прелазу; бициклистичкој стази; месту на коме би се 
онемогућио или отежао приступ другом возилу ради пар-
кирања или излазак возила са паркиралишта; колском ула-
зу, односно излазу из зграде или дворишта и сл.;

– стајалишту јавног превоза или на другом делу пута на 
начин којим се омета коришћење стајалишта; саобраћајној 
траци или трамвајској баштици намењеној искључиво за 
кретање возила јавног превоза путника; такси стајалишту; 
делу јавне саобраћајне површине резервисане за поста-
вљање судова за одлагање смећа и сл.; 

– и у другим случајевима када се заустављеним, парки-
раним и остављеним возилом омета коришћење улице и 
другог општинског пута;

3. заустављање, паркирање или остављање возила којим 
се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објек-
тима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза 
између стамбених зграда, интерне саобраћајнице и слично; 

4. остављање нерегистрованих возила, односно во-
зила чијој регистрационој налепници је истекао рок ва-
жења или возила на којима регистарске таблице, односно 
регистрационе налепнице нису постављене на прописан 
начин, хаварисаних или одбачених возила, прикључних 
возила, прикључне опреме, агрегата, као и јахти, чамаца 
и пољопривредних машина, камп опреме, камп кућице и 
камп возила на површини јавне намене и на површини у 
јавном коришћењу.

За радње из става 1. овог члана одговорно је лице које је 
радњу извршило, односно власник возила или ствари, ако 
лице које је радњу извршило није затечено у вршењу радње.” 

Члан 3. 
У члану 61. став 4. мења се и гласи: 
 „Власник је дужан да на позив комуналног инспектора 

преузме предмет извршења у року који одреди инспектор, а 
који не може бити краћи од 120 дана, нити дужи од 180 дана.”

У истом члану став 5. мења се и гласи: 
„Ако власник не преузме предмет извршења у року из 

става 4. овог члана, трошкови извршења, чувања и други 
трошкови настали у вези са извршењем, намириће се јав-
ном продајом у складу са законом и посебном одлуком.”

Члан 4. 
Члан 64. мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 500.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице, ако: 
1. не обезбеди стручно и квалитетно извођење радова 

на уређењу спољних делова зграде или избором врсте мате-
ријала или боја наруши целокупан изглед зграде и околине 
(члан 7. став 1); 

2. не прибави услове и сагласност надлежног завода за 
заштиту споменика културе (члан 7. став 2); 

3. климу, громобран, уређај за видео надзор поставља на 
начин којим се доводи до оштећивања зграде или угрожава 
безбедност грађана и околине (члан 15. став 2); 

4. ограду, зеленило или друге елементе уређења повр-
шина око зграде држи тако да оштећују зграду или инста-
лације или онемогућавају коришћење зграде, тих површина 
или површина са којима се граниче (члан 17. став 6); 

5. површине из става 4. члана 20. не држи у уредном 
стању (члан 20. ст. 4. и 5); 

6. површину у јавном коришћењу не држи у уредном 
стању (члан 21. став 1);

7. поступа супротно забранама из члана 22. ст. 1, 2. и 4. 
ове одлуке; 

8. отворе из члана 24. ове одлуке не покрије поклопци-
ма, решеткама или другим затварачима (члан 24. став 1); 
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9. отворе из члана 24. ове одлуке не покрије затварачима 
израђеним од материјала који онемогућавају клизавост, или за-
твараче не заштити од крађе забрављивањем, или на отворима 
на коловозу не постави уложак против буке (члан 25. став 1); 

10. на отворима из члана 24. ове одлуке не замени 
оштећене или клизаве затвараче (члан 25. став 2); 

11. поступа супротно одредби члана 25. став 3. ове одлуке; 
12. поступа супротно забранама из члана 25. став 6. ове 

одлуке; 
13. подземни пешачки пролаз не осветљава или не одр-

жава у исправном и уредном стању (члан 26. ст. 1. и 3); 
14. не омогући приступ заједничким инсталацијама и 

уређајима субјекту који управља подземним пролазом ради 
прегледа, поправке или одржавања тих инсталација (члан 
26. став 5); 

15. ограде градилишта или градилишне скеле (укљу-
чујући и заштитне прекриваче), не држи у уредном стању, 
или заштитни прекривач скеле не ослика изгледом фасаде у 
размери 1:1 (члан 29); 

16. поступа супротно одредбама члана 30. ове одлуке; 
17. поступа супротно члану 48. став 7. ове одлуке; 
18. часовник не одржава у уредном или исправном стању 

или часовник не показује тачно време (члан 54. став 6).
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одго-

ворно лице у правном лицу новчаном казном од 10.000,00 
до 75.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и преду-
зетник новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко 
лице новчаном казном од 10.000,00 до 75.000,00 динара.” 

Члан 5.
После члана 64. додају се два нова члана који гласе:

„Члан 64 а.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако:
1. тенду ослања на површину јавне намене, или површи-

ну у јавном коришћењу (члан 14. став 2); 
2. уређаје из става 1. Члана 15. oве одлуке постави без 

услова и сагласности надлежног завода за заштиту култур-
них добара (члан 15. став 4); 

3. површину око зграде или ограду не држи у уредном 
стању или за радове на огради или на површини око зграде 
не прибави услове сагласност надлежног завода за заштиту 
културних добара (члан 17. ст. 1. и 5); 

4. поступа супротно забрани из члана 18.; 
5. просторе и објекте, односно уређаје или опрему из 

члана 27. oве одлуке, не држи у исправном или уредном 
стању (члан 27. став 1); 

6. не огради пословни простор отвореног типа, тако да 
се онемогући увид у унутрашњост тог објекта, или ограду 
не држи у уредном стању (члан 28. тав 1 и 2); 

7. поступа супротно одредбама члана 37. oве одлуке;
8. објекте или уређаје из члана 38. oве одлуке не држи у 

уредном стању (члан 39); 
9. поступа супротно члану 43. став 6. ове одлуке; 
10. запреке за возила постави супротно члану 50. став 7. 

ове одлуке; 
11. не поступа у складу са чланом 57. ове одлуке; 
12. поступа супротно забранама из члана 58. ове одлуке;
13. поступа супротно забранама из члана 59а. ове одлуке. 
За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном 

казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном 

казном од 50.000,00 динара предузетник.
За прекршај из става 1 овог члана казниће се новчаном 

казном од 10.000,00 динара физичко лице.

Члан 64 б.
Новчаном казном у износу од 50.000,00 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако:
1.спољни део зграде не држи у уредном стању (члан 5); 
2. пасаж, односно простор испред улаза у зграду не ос-

ветли за све време трајања јавне расвете (члан 8); 
3. поступа супротно забрани из члана 9. ове одлуке; 
4. излог пословног простора у згради или витрину која 

служи у сврху излагања робе не држи у уредном и чистом 
стању или их не аранжира (члан 10. став 1. и члан 26. став 4.); 

5. излог или витрину, односно пословни простор коме 
излог, односно витрина припада, не држи у уредном и чис-
том стању у време кад се у пословном простору не обавља 
делатност (члан 10. став 3. и члан 26. став 4); 

6. излог или витрину у приземљу зграде са уличне стране не 
осветљава за све време трајања јавне расвете (члан 10. став 4); 

7. у излогу држи амбалажу или складишти робу или из-
ван излога, односно пословног простора излаже робу (члан 
10. ст. 5. и 6);

8. гаји биљне засаде и поставља посуде на начин којим 
се оштећује зграда, или њени посебни делови, или угрожава 
безбедност грађана (члан 12. став 2); 

9. на зградама са уличне стране истиче заставе које су 
прљаве, или оштећене (члан 13. став 2); 

10. тенду не држи у уредном стању (члан 14. став 4); 
11. клима уређај постави тако да се кондензат из тог 

уређаја излива на спољне делове зграде, суседне зграде, од-
носно директно излива на површину јавне намене, или по-
вршину у јавном коришћењу (члан 15. став 3); 

12. спољни део помоћног и економских објеката не држи 
у уредном стању (члан 16. став 1); 

13. поступа супротно забрани из члана 16. став 3. ове од-
луке; 

14. поступа супротно члану 22. став 3.ове одлуке;
15. поступа супротно члану 23. ове одлуке;
16. на просторима и објектима из става 1. члана 27. ове 

одлуке на видном месту не истакне хигијенска или техни-
чка упутства или правила о реду (члан 27. став 2); 

17. поступа супротно одредбама чл. 33, 34, 35. и 36. ове 
одлуке;

18. жардињере или клупе постави тако да се њиховим 
постављањем омета кретање пешака, прилаз згради, проти-
впожарни пут и слично (члан 44. став 2. и члан 46. став 1); 

19. жардињере или клупе не држи у уредном стању 
(члан 45. став 9. и члан 46. став 9). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000,00 динара физичко лице.”

Члан 6.
У члану 65. у ставу 1. речи: „од 50.000 до 1.000.000” за-

мењују се речима: „од 50.000,00 до 750.000,00”. 
У истом члану, у ставу 2. речи: „од 2.500 до 75.000” за-

мењују се речима: „од 10.000,00 до 75.000,00”.  
У истом члану, у ставу 3. речи: „од 5.000 до 250.000” за-

мењују се речима: „од 25.000,00 до 250.000,00”. 

Члан 7.
Члан 66. мења се и гласи:
„За прекршаје из члана 64а и 64б ове одлуке комунални 

инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршај-
ни налог у складу са законом.”
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 352-493/14-С, 23. јуна 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07), члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13) и члана 29. Закона о комуналним делатности-
ма („Службени гласник РС”, број 88/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КА-
ТЕГОРИЈА КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИ-

ОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању категорија корисника који 
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 31/13, 75/13, 27/14 и 37/14), у 
члану 5. у ставу 1. после тачке 4. подтачка 4.6. додаје се нови 
став, који гласи:

„Процентуални попуст од 30%, из подтачке А), за ко-
муналне услуге, остварују корисници по испостављеним 
рачунима ЈКП „Инфостан”, и то до износа од 8.000,00 дина-
ра. Уколико је износ рачуна већи од 8.000,00 динара, попуст 
се не остварује на износ преко 8.000,00 динара, до износа 
укупног задужења.” 

Члан 2.
У члану 18. у ставу 1. речи: „дванаест” замењује се речју: 

„осамнаест”.
Члан 3.

У члану 21. речи: „1. јул 2014. године” замењују се речи-
ма: „31. децембар 2014. године”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана до дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина града Београда

Број 5-491/14-С, 23. јуна 2014. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 4. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС” бр. 119/12, 116/13-ау-
тентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 7. став 1. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС” број 129/07) и члана 31. став 1. та-
чка 8. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИ-
ВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БЕОГРАД-ПУТ”
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-
ног предузећа „Београд-пут”, број 3-124/13-С, од 22. марта 

2013. године („Службени лист града Београда”, број 10/13) и 
3-29/13-С-20 од 22. новембра 2013. године („Службени лист 
града Београда” број 54/13), члан 5. мења се и гласи:

„Предузеће обавља комуналну делатност одржавања 
улица и путева на територији градских општина одређених 
актима града Београда, извођењем радова којима се обез-
беђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и 
унапређује употребна вредност улица, путева, тротоара, 
платоа и сл.

Претежна делатност предузећа је:
42.11 – Изградња путева и ауто-путева која обухвата:
– изградњу ауто-путева, улица, друмова и других путева 

за возила и пешаке
– површинске радове на улицама, путевима, аутопуте-

вима, мостовима или тунелима:
– асфалтирање путева,
– бојење и обележавање ознака на путевима,
– постављање ограда и саобраћајних ознака и сл.
– Изградњу аеродромских писта.
Комунална делатност одржавања улица и путева на те-

риторији града Београда, обухвата следеће послове:
– редовно одржавање улица и општинских путева и са-

нирање оштећења насталих интервенцијама других кому-
налних предузећа,

– одржавање путног појаса,
– одржавање улица и општинских путева у зимским ус-

ловима (чишћење од снега и леда),
– редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализа-

ције на улицама и општинским путевима,
– редовно одржавање путних објеката (мостова, надзем-

них пешачких пасарела, подземних пешачких пролаза и др.),
– периодично одржавање улица и општинских путева 

(ојачање коловозне конструкције, рехабилитације и појача-
но одржавање),

– израда техничке документације и геодетских подло-
га везаних за редовно и периодично одржавање улица и 
општинских путева, режим и безбедност саобраћаја,

– означавање општинских путева и улица вертикалном 
сигнализацијом и обележавање хоризонталном сигнализа-
цијом,

– грађевинска адаптација саобраћајних површина и из-
мештање постојећих инсталација и опреме,

– вођење евиденције о улицама, општинским путевима 
и саобраћајној сигнализацији за потребе одржавања.

Предузеће има искључиво право обављања комуналне 
делатности из овог члана.”

Члан 2.

Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-
редбом ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 3-492/14-С, 23. јун 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 4. Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др. закон, 
81/05-др. закон и 83/05 – испр. др. закона), члана 26. Закона 
о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07), члана 12. Закона о главном граду (”Службени гласник 
РС”, број 129/07) и члана 31. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 

АКТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ – ДИРЕКЦИЈА ФЕСТ-а
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта установе културе 
– Дирекција ФЕСТ-а („Службени лист града Београда”, број 
37/14)), члан 18. мења се и гласи:

„Установом управља управни одбор.
Управни одбор установе именује и разрешава оснивач.
Управни одбор установе има председника и шест чла-

нова – пет представника оснивача и два члана из реда за-
послених у установи. Председник и чланови управног одбо-
ра – представници оснивача, именују се из реда истакнутих 
стручњака и познавалаца културне делатности.

Два члана управног одбора именују се из реда запосле-
них у установи, на предлог репрезентативног синдиката ус-
танове, а уколико не постоји репрезентативни синдикат, на 
предлог већине запослених. најмање једна половина члано-
ва управног одбора из реда запослених мора да буде из реда 
носилаца основне, тј. програмске делатности.

Састав управног одбора треба да обезбеди заступље-
ност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Председник и чланови управног одбора именују се на пери-
од од четири године и могу бити именовани највише два пута.”

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-495/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 23. 
јуна 2014. године, на основу члана 28. став 1. Закона о јав-
ним предузећима (‚‘Службени гласник РС‘‘, број 119/12) и 
члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, број 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНО-
ВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОС-

НИВАЧ ГРАД БЕОГРАД
1. Покреће се поступак избора директора јавних преду-

зећа чији је оснивач град Београд, и то за:
– Јавно комунално предузеће „Београдски водовод и ка-

нализација”, Београд,
– Јавно комунално предузеће „Београдске електране”, 

Београд,
– Јавно комунално предузеће „Градске пијаце”, Београд,
– Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд”, Бео-

град,
– Јавно комунално предузеће „Инфостан”, Београд,
– Јавно комунално предузеће „Погребне услуге”, Бео-

град,
– Јавно комунално предузеће „Јавно осветљење”, Бео-

град,

– Јавно комунално предузеће „Градска чистоћа”, Бео-
град,

– Јавно предузеће за уређење, коришћење и одржавање 
„Ада циганлија”, Београд,

– Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”, Бео-
град,

– Јавно предузеће „Градско стамбено”, Београд,
– Јавно комунално предузеће градско саобраћајно пре-

дузеће „Београд”, Београд,
– Јавно комунално предузеће „Београд пут”, Београд,
– Јавно комунално предузеће за јавне гараже и паркира-

лишта „Паркинг сервис”, Београд,
– Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-

града, ЈП,
– „Урбанистички завод Београда” – Јавно урбанистичко 

предузеће,
– Јавно предузеће за обављање делатности од општег 

интереса за град Београд „Сава центар”, Београд,
– Јавно предузеће за обављање делатности од општег 

интереса за град Београд „Београдска тврђава”, Београд,
– Јавно радиодифузно предузеће „Студио Б”, Београд,
– Јавно предузеће „Хиподром Београд”, Београд.
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 

за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Београд, на основу огласа о јавном конкурсу за имено-
вање директора јавних предузећа.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за именовање 
директора предузећа из тачке 1. ове одлуке.

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, најмање једним 
дневним новинама које се дистрибуирају на целој терито-
рији Републике Србије и на интернет-страници Градске уп-
раве града Београда.

5. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 02-506/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 26. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14), члана 12. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 31. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИМЕНОВАЊА ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД БЕОГРАД 
1. Образује се Комисија за именовања директора јавних 

предузећа чији је оснивач град Београд, (у даљем тексту: ко-
мисија).

Комисија има председника и четири члана, које именује 
Скупштина града Београда.

Један члан комисије именује се на предлог Сталне кон-
ференције градова и општина.

Председника и три члана комисије Скупштина града 
Београда именује на период од три године, док једног члана 
именује за свако појединачно именовање директора.

Један члан комисије за свако појединачно именовање 
директора именује се из реда чланова надзорног одбора 
предузећа у коме се именује директор.

2. Задатак комисије је да:
– спроводи јавни конкурс за именовање директора јав-

них предузећа, чији је оснивач град Београд у складу са од-
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луком Скупштине града Београда о спровођењу јавног кон-
курса за именовање директора и огласа о јавном конкурсу;

– разматра све поднете пријаве;
– донесе закључак о одбацивању неблаговремених, не-

разумљивих и пријава уз које нису приложени сви потреб-
ни докази;

– саставља списак кандидата који испуњавају све услове 
за именовање;

– спроводи изборни поступак међу кандидатима који 
испуњавају услове за именовање;

– утврђује резултате кандидата за именовање директо-
ра јавних предузећа, оцењивањем у изборном поступку, 
стручне оспособљености, знања и вештина;

– обавештава кандидате о месту, дану и времену када 
ће се обавити усмени разговор са кандидатима, уколико је 
предвиђена усмена провера кандидата;

– сачињава ранг листу кандидата који су испунили ме-
рила за именовање директора јавних предузећа;

– сачињава листу за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата са бројчано исказаним и утврђеним 
резултатима према мерилима прописаним за именовање 
директора;

– доставља листу за именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата и записник о изборном поступку на-
длежној организационој јединици Градске управе;

– кандидату који је учествовао у изборном поступку, на 
његов захтев, омогући увид у документацију јавног конкур-
са у року од два дана, од дана пријема захтева, под надзо-
ром Комисије;

– одлучује о даљем току поступка уколико именовани 
кандидат не ступи на рад у року који је одредила Скупшти-
на града Београда, као ни сви наредни именовани кандида-
ти са листе за именовање;

– врши и друге послове у складу са Законом о јавним 
предузећима и Одлуком Скупштине града Београда о спро-
вођењу огласа о јавном конкурсу за именовања директора.

3. Комисија доноси пословник о раду.
4. Организационе и административно-техничке послове 

за потребе Комисије обављају надлежне организационе је-
динице Градске управе града Београда.

5. Именују се у Комисију за именовања директора јавних 
предузећа чији је оснивач град Београд, на период од три 
године, и то:

за председника
– Владимир Мурганић, дипл. економиста,
за чланове
– Исидора Ибровић, дипл. правник, 
– Саша Митровић, дипл. правник, 
– Зоран Нешић, дипл. инж. машинства, на предлог 

Сталне конференције градова и општина.
6. У Комисију за именовања директора јавних предузећа 

чији је оснивач град Београд, за свако појединачно имено-
вање директора, именују се за члана: 

– Светислав Трифуновић, члан Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Београдски водовод и канализа-
ција”, Београд, за спровођење јавног конкурса за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа „Београдски водо-
вод и канализација”, Београд;

– Горан Вујачић, члан Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Београдске електране”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Београдске електране”, Београд;

– Милинко Величковић, члан Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Градске пијаце”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Градске пијаце”, Београд;

– Мирослав Ковачевић, председник Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Зеленило Београд”, Београд, 
за спровођење јавног конкурса за именовање директора Ја-
вног комуналног предузећа „Зеленило Београд”, Београд;

– Борис Пољаков, члан Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Инфостан”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Инфостан”, Београд;

– проф. др Милан Брдар, председник Надзорног одбо-
ра Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд, 
за спровођење јавног конкурса за именовање директора Ја-
вног комуналног предузећа „Погребне услуге”, Београд;

– Владимир Шпановић, члан Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Јавно осветљење”, Београд;

– Филип Радовић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Градска чистоћа”, Београд;

– Дејан Тадић, члан Надзорног одбора Јавног предузећа 
за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Бео-
град, за спровођење јавног конкурса за именовање дирек-
тора Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање 
„Ада Циганлија”, Београд;

– Томислав Братић, члан Надзорног одбора Јавног во-
допривредног предузећа „Београдводе”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног во-
допривредног предузећа „Београдводе”, Београд;

– Славица Сунтурлић, члан Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Градско стамбено”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Градско стамбено”, Београд;

– Растислав Чех, члан Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд”, 
Београд, за спровођење јавног конкурса за именовање ди-
ректора Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно 
предузеће „Београд”, Београд;

– Кристијан Стенберг, председник Надзорног одбора Ја-
вног комуналног предузећа „Београд пут”, Београд, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Београд-пут”, Београд;

– Душан Ковачевић, члан Надзорног одбора Јавног ко-
муналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Пар-
кинг сервис”, Београд, за спровођење јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног предузећа за јавне 
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд;

– Бранко Борић, члан Надзорног одбора Дирекције за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП, за спро-
вођење јавног конкурса за именовање директора Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП;

– Јелена Николић, председник Надзорног одбора „Урба-
нистичког завода Београда” – Јавно урбанистичко предузеће 
за спровођење јавног конкурса за именовање директора „Урба-
нистичког завода Београда” – Јавно урбанистичко предузеће;

– Милош Јанковић, члан Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Сава центар”, Београд, за спровођење јавног кон-
курса за именовање директора Јавног предузећа за оба-
вљање делатности од општег интереса за град Београд 
„Сава центар”, Београд;

– Мирослав Сарић, члан Надзорног одбора Јавног пре-
дузећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Београдска тврђава”, Београд;

– Биљана Поповић–Ивковић, члан Надзорног одбора 
Јавног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Београд, за 
спровођење јавног конкурса за именовање директора Ја-
вног радиодифузног предузећа „Студио Б”, Београд;
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– Вељко Росић, председник Надзорног одбора Јавног 
предузећа „Хиподром Београд”, Београд, за спровођење ја-
вног конкурса за именовање директора Јавног предузећа 
„Хиподром Београд”, Београд.

7. За рад у Комисији председнику и члановима Комисије 
може се утврдити право на накнаду посебним актом градо-
начелника.

8. Даном доношења овог решења престаје да важи Ре-
шење о образовању Комисије за именовања директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд и именовању 
председника и чланова комисије („Службени лист града Бе-
ограда”, број 31/13).

9. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 020-507/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 39. Закона о туризму („Сл. гла-
сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 99/11 – др. закон и 93/12), члана 4, 
20. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, 
бр. 42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 
83/05 – испр. др. закона), чл. 20. и 23. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС” број 129/07) и 
члана 31. став 1. тач. 8. и 9. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИ-

СТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА 
1. У Решењу о промени Решења о оснивању Туристич-

ке организације Београда („Службени лист града Београда”, 
бр. 34/09 и 10/11), у тачки 3. став 2. после алинеје 6. додаје се 
нова алинеја која гласи: „посредује у пружању услуга у до-
маћој радиности”.

2. У тачки 7. мењају се став 1. и 2. и гласе:
„7. Управни одбор има председника и шест чланова које 

именује и разрешава Скупштина града Београда.
Председник и четири члана су из састава запослених у ту-

ристичким привредним друштвима и другим облицима орга-
низовања, као и стручњаци за област туризма, један члан је из 
реда запослених у Туристичкој организацији Београда и један 
члан је из реда запослених у организационој јединици Градске 
управе града Београда надлежној за послове туризма.”

3. У тачки 8. мења се став 2. и гласи:
„Председник и један члан су из састава запослених у 

туристичким привредним друштвима и другим облицима 
организовања и из реда запослених у Туристичкој органи-
зацији Београда и један члан из реда запослених у органи-
зационој јединици Градске управе града Београда надлеж-
ној за послове туризма.”

4. Остале одредбе Решења о оснивању Туристичке орга-
низације Београда остају непромењене.

5. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 3-494/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу чл. 31. и 60. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и 
члана 28. Пословника Скупштине града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10, 32/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

1.  Утврђује се престанак функције члану Градског већа 
града Београда, због подношења оставке, Горану Алексићу.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-350/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14 – др.закон), члана 12. та-
чка 8. Закона о главном граду (”Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”
1. Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама 

Статута Јавног комуналног предузећа „Београдске елек-
тране”, коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 
I-10627/2, на седници одржаној 11. јуна 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-496/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13-аутентично тумачење и 44/14-др.закон), члана 12. 
Закона о главном граду (”Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕО-
ГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА” ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ТЕ-

РАЗИЈЕ БР. 3/V
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 1574-1/14 од 2. 

јуна 2014. године) о изменама Статута Јавног предузећа за 
обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Београдска тврђава”, коју је усвојио Надзорни одбор ЈП „Бе-
оградска тврђава” на седници одржаној 2. јуна 2014. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-497/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212 ИЗ БЕОГРАДА, 

СВЕТОГОРСКА БР. 21
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 1552 од 30. маја 

2014. године) о изменама Статута Позоришта Атеље 212, 
коју је усвојио Управни одбор Позоришта Атеље 212 на сед-
ници одржаној 30. маја 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-498/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ПОЗОРИШТА „БОШКО БУХА” ИЗ БЕО-

ГРАДА, ТРГ РЕПУБЛИКЕ БР. 3
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 433 од 27. маја 

2014. године) о изменама Статута Позоришта „Бошко Буха”, 
коју је усвојио Управни одбор Позоришта „Бошко Буха” на 
седници одржаној 27. маја 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-499/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду (”Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА МУЗЕЈА ГРАДА БЕОГРАДА, ИЗ БЕОГРАДА, 

УЛ. ЗМАЈ ЈОВИНА БР. 1
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 02 бр. 12/45 од 

26. маја 2014. године) о измени Статута Музеја града Бео-
града, коју је усвојио Управни одбор Музеја града Београда, 
на седници одржаној 26. маја 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-500/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду (”Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ РА-

КОВИЦА ИЗ РАКОВИЦЕ, УЛ. МИШКА КРАЊЦА БР. 7
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 349 од 2. јуна 2014. 

године) о измени Статута Центра за културу и образовање Ра-
ковица, коју је усвојио Управни одбор Центра за културу и об-
разовање Раковица, на седници одржаној 2. јуна 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-501/14-С, 23. јун 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 12. Закона о 
главном граду (”Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ МЛАДЕНОВАЦ ИЗ 

МЛАДЕНОВЦА, УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА БР. 7
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 407 од 30. маја 

2014. године) о измени Статута Центра за културу Мла-
деновац, коју је усвојио Управни одбор Центра за културу 
Младеновац, на седници одржаној 29. маја 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-502/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култу-
ри („Службени гласник РС”, број 72/09), члана 31. тачка 9. 
Статута града Београда („Службени лист града Београда”‚, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), члана 12. Закона о главном граду 
(”Службени гласник РС”, број 129/07), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
СТАТУТА КУЋЕ ЛЕГАТА ИЗ БЕОГРАДА УЛ. КНЕЗ МИ-

ХАИЛОВА БР. 46
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 446 од 2. јуна 

2014. године) о измени Статута Куће легата, коју је усвојио 
Управни одбор Куће легата на седници одржаној 2. јуна 
2014. године.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-503/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 31. тачка 9. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ЦЕНТРА ЗА ЛИКОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. ШУМАТОВАЧКА БР. 122
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број 384 од 2. јуна 

2014. године) о измени Статута Центра за ликовно образо-
вање, коју је усвојио Управни одбор Центра за ликовно об-
разовање на седници одржаној 2. јуна 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-504/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 23. јуна 
2014. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана 31. тачка 9. Ста-
тута града Београда („Службени лист града Београда”‚, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА СТАТУТА ПРОДАЈНЕ ГАЛЕРИЈЕ „БЕОГРАД” ИЗ БЕ-

ОГРАДА, УЛ. КОСАНЧИЋЕВ ВЕНАЦ БР. 19
1. Даје се сагласност на Одлуку (зав. број I-177 од 4. јуна 

2014. године) о измени Статута Продајне галерије „Бео-

град”, коју је усвојио Управни одбор Продајне галерије „Бе-
оград” на седници одржаној 4. јуна 2014. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 110-505/14-С, 23. јуна 2014. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Заменик градоначелника града Београда, 20. јуна 2014. 
године, на основу члана 9. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
34/01, 62/06-др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 116/08 – др. 
закон, 92/11, 99/11 – др. закон, 10/13 и 55/13), члана 23. став 
2. и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, број 129/07) и члана 51. став 2. и члана 52. та-
чка 6. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”‚, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

ПРА ВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ЗВАЊИМА, ЗАНИ-
МАЊИМА И ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ
Члан 1.

У Правилнику о звањима, занимањима и платама за-
послених у Градској управи („Службени лист града Београ-
да”, бр. 29/03, 7/04, 25/05, 10/08, 17/09, 29/10, 12/11, 14/11, 
3/12 и 36/14), у члану 24, ставу 4, V групи, после алинеје 
три, додаје се нова алинеја која гласи:

„– за координатора,”.
У истом члану, ставу 5, II групи, тачка на крају алинеје три, 

брише се, ставља се зарез и додаје нова алинеја која гласи:
„– за координатора.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу града Београда”
Заменик градоначелника града Београда
Број 12-930/14-Г-01, 20. јуна 2014. године

Заменик градоначелника
Андреја Младеновић, ср.

САДРЖАЈ
Страна

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине града Београда  – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
део Блока 19, просторно-функционална целина 5, 
градска општина Нови Београд  – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
Авалску улицу у Железнику, градска општина Чука-
рица  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради плана детаљне регулације 
за Спортски центар „Језеро” у Реснику, градска 
општина Раковица  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Страна
Одлука о изради плана детаљне регулације за 

изградњу трансфер станице са рециклажним цен-
тром, градска општина Лазаревац  – – – – – – – – –  4

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу фекалног колектора од хитне помоћи до 
улице Венизелосове, градске општине Савски ве-
нац, Врачар и Палилула  – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Кнез Данилове, Станоја Глава-
ша, Далматинске и Старине Новака, градска општи-
на Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу фекалног колектора КЦС „Мостар” – хит-
на помоћ, градска општина Савски венац  – – – – –  6
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Страна
Одлука о изради плана детаљне регулације за под-

ручје између улица: Гоце Делчева, Палмира Тољатија, 
Џона Кенедија и Булевара Николе  Тесле – део блока 9 
А, градске општине Нови Београд и Земун  – – – – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу водовода прве висинске зоне Ø700 mm 
од постојећег водовода Ø700 mm на Дорћолу до 
постојећег водовода Ø700 mm на Зеленом венцу, 
градске општине Стари град и Савски венац  – – –  8

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу гасовода од постојећег магистралног га-
совода МГ – 05 до подручја ППППН „Београд наво-
ди”, градске општине Земун, Нови Београд и Савски 
венац– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
изградњу гасовода и главне мерно-регулационе 
станице (ГМРС) „Падинска скела” до подручја  
ППППН „Београд на води”, градске општине Пали-
лула и Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
реконструкцију и доградњу топловодне мреже од 
топлане ТО „Нови Београд” до подручја ППППН 
„Београд на води”, градске општине Нови Београд и 
Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о изради плана детаљне регулације 
за изградњу електроенергетског вода 110 KV од 
планиране ТС 110/10 KV „Aутокоманда” до под-
ручја ППППН „Београд на води”, градске општине 
Вождовац и Савски  венац– – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о изради плана детаљне регулације под-
ручја железничке станице „Макиш”, градска општи-
на Чукарица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
уличне мреже стамбеног комплекса „Старо насеље” 
у Железнику са денивелисаним прелазом преко же-
лезничке пруге, градска општина Чукарица  – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације ком-
плекса станице за снабдевање горивом у Улици гос-
подар Јевремовој, градска општина Стари град  – –  13

Одлука о изради плана детаљне регулације ком-
плекса станице за снабдевање горивом у Улици јуж-
ни булевар– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о оснивању Основне школе „Краљица 
Марија” Палилула, у насељу Овча– – – – – – – – – –  15

Одлука о изменама Одлуке о правима детета у 
области финансијске подршке породици са децом 
на територији града Београда  – – – – – – – – – – – –  15

Одлука о изменама и допунама Одлуке о кому-
налном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Страна
Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању 

категорија корисника који плаћају субвенциониса-
ну цену комуналних услуга  – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о измени и допуни Одлуке о промени 
оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Бе-
оград-пут”– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког 
акта установе културе „Дирекција ФЕСТ-а”  – – – –  19

Одлука о спровођењу јавног конкурса за имено-
вање директора јавних предузећа чији је оснивач 
град Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о образовању Комисије за именовање 
директора јавних предузећа чији је оснивач град 
Београд   – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о измени и допуни оснивачког акта Ту-
ристичке организације Београда  – – – – – – – – – –  21

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Градског већа града Београда– – – – – – – – – – –  21

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама и допунама Статута Јавног комуналног преду-
зећа „Београдске електране” – – – – – – – – – – – – –  21

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Јавног предузећа за обављање делат-
ности од општег интереса за град Београд „Београд-
ска тврђава” из Београда, ул. Теразије бр. 3/V  – – –  21

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
менама Статута Позоришта Атеље 212 из Београда, 
Светогорска бр. 21  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Позоришта „Бошко Буха” из Београ-
да, Трг републике бр. 3  – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени Статута Музеја града Београда, из Београда, 
ул. Змај Јовина бр. 1  – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени Статута Центра за културу и образовање Ра-
ковица из Раковице, ул. Мишка Крањца бр. 7  – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени Статута Центра за културу Младеновац из 
Младеновца, ул. Војводе Путника бр. 7 – – – – – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о из-
мени Статута Куће легата из Београда, ул. Кнез Ми-
хаилова бр. 46 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  22

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Центра за ликовно образовање из Бе-
ограда, ул. Шуматовачка бр. 122– – – – – – – – – – –  23

Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-
нама Статута Продајне галерије „Београд” из Бео-
града, ул. Косанчићев венац бр. 19  – – – – – – – – –  23

Правилник о допуни Правилника о звањима, зани-
мањима и платама запослених у Градској управи – – –  23

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 БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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