
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 99. ст. 5, 17. и 20, чла-
на 101. став 5. и члана 103. став 5. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ 
О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови, начин и поступак:
– располагања грађевинским земљиштем у јавној своји-

ни Града Београда;
– прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 

Града Београда;
– стављања ван снаге решења о располагању и приба-

вљању грађевинског земљишта и других решења која се до-
носе на основу ове одлуке;

– измена и раскида правних послова који се закључују 
на основу донетих решења;

– давања сагласности за легализацију, изградњу, од-
носно постављање објеката на грађевинском земљишту у 
јавној својини града и других потребних сагласности.

2. Појам грађевинског земљишта

Члан 2.
Грађевинско земљиште је земљиште које је одређено за-

коном или планским документом за изградњу и коришћење 
објеката, као и земљиште на којем су изграђени објекти у 
складу са законом.

3. Коришћење грађевинског земљишта

Члан 3.
Грађевинско земљиште се користи према намени 

одређеној планским документом, на начин којим се обез-
беђује његово рационално коришћење, у складу са законом.

4. Врсте грађевинског земљишта

4.1. Изграђено и неизграђено грађевинско земљиште

Члан 4.
Грађевинско земљиште може бити изграђено и неиз-

грађено.

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште на коме 
су изграђени  објекти намењени за трајну употребу, у скла-
ду са законом.

Неизграђено грађевинско земљиште је земљиште на 
коме нису изграђени објекти, на коме су изграђени објекти 
без грађевинске дозволе и привремени објекти.

4.2. Уређено и неуређено грађевинско земљиште

Члан 5.
Грађевинско земљиште може бити уређено и неуређено.
Уређено грађевинско земљиште је земљиште које је у 

складу са планским документом комунално опремљено за 
грађење и коришћење (изграђен приступни пут, електро-
мрежа, обезбеђено снабдевање водом и обезбеђени други 
услови).

5. Уређивање грађевинског земљишта

Члан 6.
Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово 

припремање и опремање.
Припремање земљишта обухвата истражне радове, 

израду геодетских, геолошких и других подлога, израду 
планске и техничке документације, програма за уређивање 
земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање тере-
на и друге радове.

Поред радова из става 2. овог члана, на подручјима која 
су била изложена ратним дејствима, обавља се и провера о 
постојању заосталих експлозивних средстава, у складу са 
законом.

Опремање земљишта обухвата изградњу објеката ко-
муналне инфраструктуре и изградњу и уређење површина 
јавне намене.

Уређивање грађевинског земљишта обавља се у складу 
са важећим планским документом према средњорочним и 
годишњим програмима уређивања које доноси Скупштина 
града, уз старање о заштити, рационалном и одрживом ко-
ришћењу земљишта.

Члан 7.
Град Београд (у даљем тексту: град) уређује грађевинско 

земљиште и стара се о његовом рационалном коришћењу, 
према намени земљишта предвиђеној планским докумен-
том, у складу са законом.

Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, 
унапређивање и заштиту грађевинског земљишта за град, 
које обухвата:

– припрему средњорочних и годишњих програма уређи-
вања грађевинског земљишта,
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– уређивање грађевинског земљишта,
– старање о заштити, рационалном и наменском ко-

ришћењу грађевинског земљишта и
– обављање других послова у складу са законом и дру-

гим прописима,
обавља Дирекцијa за грађевинско земљиште и изградњу 

Београда ЈП (у даљем тексту: Дирекција). 
Дирекција врши радове на уређивању грађевинског 

земљишта који су утврђени програмима из члана 6. став 5. 
ове одлуке.

5.1. Припремање и опремање грађевинског земљишта сред-
ствима физичких или правних лица

Члан 8. 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу зако-

на и ове одлуке, а налази се у обухвату планског документа 
на основу кога се могу издати локацијски услови, односно 
грађевинска дозвола, може се припремити, односно опре-
мити и средствима физичких или правних лица.

Лице из става 1. овог члана подноси Дирекцији предлог 
о финансирању припремања, односно опремања грађевин-
ског земљишта, по коме је Дирекција дужна да поступи у 
року од 15 дана од дана пријема предлога.

Дирекција, у име и за рачун града, може са лицем из 
става 1. овог члана закључити уговор о заједничком при-
премању, односно опремању грађевинског земљишта, који 
нарочито садржи:

1) податке о локацији, односно зони у којој се планира 
опремањe грађевинског земљишта;

2) податке из планског документа и техничке услове за 
изградњу;

3) податке из програма уређивања грађевинског 
земљишта;

4) границе локације која се припрема, односно опрема 
са пописом катастарских парцела;

5) динамику и рок изградње;
6) обавезу Града као инвеститора да обезбеди стручни 

надзор у току извођења радова;
7) одређивање учешћа сваке уговорне стране у обез-

беђивању, односно финансирању израде техничке доку-
ментације и стручне контроле техничке документације, 
извођењу радова и избору извођача радова, као и других 
трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и 
других средстава;

8) одређивање објеката који се граде и који ће прећи у 
својину града;

9) одређивање износа учешћа лица из става 1. овог чла-
на у финансирању припремања, односно опремања грађе-
винског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта;

10) средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних 
страна.

6. Финансирање уређивања грађевинског земљишта

Члан 9.
Финансирање уређивања грађевинског земљишта обез-

беђује се из средстава остварених од:
1) доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
2) закупнине за грађевинско земљиште;
3) отуђења или размене грађевинског земљишта;
4) претварања права закупа у право својинe, у складу са 

законом;

5) накнаде за уређивање грађевинског земљишта и
6) других извора у складу са законом.

II. ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 
ГРАДА

1. Надлежност и надлежни органи

Члан 10.
Грађевинским земљиштем у јавној својини града (у 

даљем тексту: грађевинско земљиште) располаже град, у 
складу са законом којим је уређена област грађевинског 
земљишта (у даљем тексту: закон) и овом одлуком.

Располагањем грађевинским земљиштем, у смислу ове 
одлуке, сматра се:

1. отуђење;
2. давање у закуп;
3. међусобно располагањe власника грађевинског зем-

љишта у јавној својини;
4. улагање у капитал;
5. установљавање права стварне службености.
Град прибавља грађевинско земљиште у јавну својину 

града у складу са законом и овом одлуком.
Под отуђењем грађевинског земљишта, односно под 

прибављањем грађевинског земљишта у јавну својину сма-
тра се и размена.

Члан 11.
Изузетно од члана 10. ове одлуке, градска општина може 

на основу овлашћења градоначелника, у име и за рачун 
града, отуђити грађевинско земљиште ради изградње, од-
носно ради легализације објеката до 800 m² БРГП, а градске 
општине Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обре-
новац, Сопот и Сурчин могу на исти начин отуђити грађе-
винско земљиште ради изградње, односно легализације 
објеката и преко 800 m² БРГП.

Члан 12.
Градоначелник града Београда (у даљем тексту: градо-

начелник) доноси решење о располагању грађевинским 
земљиштем, прибављању грађевинског земљишта у јавну 
својину града, као и сва друга решења и друге акте који се 
доносе на основу ове одлуке.

Испуњеност услова за доношење решења и других ака-
та из става 1. овог члана, цени Комисија за грађевинско 
земљиште, коју образује градоначелник (у даљем тексту: ко-
мисија). 

Комисија посебно цени оправданост и целисходност 
доношења решења о прибављању грађевинског земљишта 
у јавну својину града, решења о размени и деоби грађевин-
ског земљишта, па закључак комисије којим предлаже до-
ношење ових решења, мора бити посебно образложен.  

Комисија има председника и четири члана. О раду ко-
мисије се сачињава записник који потписује председник 
Комисије. Комисија доноси пословник о раду.

Предлоге решења и других аката из става 1. овог чла-
на, за градоначелника, припрема организациона једини-
ца Градске управе града Београда надлежна за грађевин-
ско земљиште  (у даљем тексту: секретаријат), у складу са 
закључцима комисије о испуњености услова.  

Члан 13.
Уговоре о располагању грађевинским земљиштем, при-

бављању грађевинског земљишта и све друге правне посло-
ве који се закључују на основу решења из члана 12. став 1. 
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ове одлуке, закључује градоначелник, односно друго лице 
по овлашћењу градоначелника.

Правни послови из става 1. овог члана оверавају се код 
надлежног органа, у складу са законима којима је уређен 
промет непокретности, јавнобележничка делатност и ван-
парнични поступак, a трошкове овере, друге трошкове, као 
и пореске обавезе сноси лице са којим Град закључује прав-
ни посао.

Надлежни орган овере ће примерак овереног правног 
посла из става 1. овог члана, доставити Градском правобра-
нилаштву града Београда (у даљем тексту: Градско правоб-
ранилаштво), у року од три дана од дана овере.

У случајевима из поглавља XII ове одлуке, не закључује 
се правни посао.

Члан 14.
Правни послови из члана 13. став 1. ове одлуке, закљу-

чују се по претходно прибављеном мишљењу Градског пра-
вобранилаштва, које је дужно да мишљење да у року од 
осам дана од дана пријема захтева. 

Уколико Градско правобранилашто не да мишљење у 
року из става 1. овог члана, сматраће се да је дато позитив-
но мишљење. 

Негативно мишљење не спречава закључење правног 
посла, али се такав уговор може побијати у складу са пози-
тивним законским прописима. 

Члан 15.
У случају из члана 11. ове одлуке, решење о отуђењу 

грађевинског земљишта доноси председник Градске општи-
не, на предлог организационе јединице градске општине 
надлежне за имовинско-правне послове, пошто Комисија 
коју образује председник градске општине оцени да су ис-
пуњени услови за доношење решења о отуђењу.  

Комисија из става 1. овог члана има председника и чети-
ри члана, с тим да два члана именује градоначелник.

У случају из става 1 овог члана, уговор о отуђењу грађе-
винског земљишта, у име и за рачун града, закључује пред-
седник градске општине.

Градска општина доставља Дирекцији и секретаријату 
решење о отуђењу, односно уговор о отуђењу одмах по до-
ношењу решења, односно одмах по овери уговора. 

2. Тржишна вредност грађевинског земљишта

Члан 16.
Грађевинско земљиште се отуђује, прибавља и даје у за-

куп по тржишним условима, у складу са Законом и овом 
одлуком.

Изузетно, грађевинско земљиште се може отуђити или 
дати у закуп по цени или закупнини која је нижа од тржиш-
не вредности, односно отуђити или дати у закуп без накна-
де, у случајевима прописаним законом и подзаконским ак-
тима Владе Републике Србије.

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се 
отуђује и прибавља, утврђује организациона јединице град-
ске управе надлежна за послове процене тржишне вред-
ности непокретности, с тим да у оправданим случајевима 
(као што су међусобно располагање власника грађевинског 
земљишта у јавној својини, споразумно давање земљишта 
ранијем власнику непокретности која је била предмет екс-
пропријације и др.), тржишну вредност може утврдити и 
Републички орган надлежан за процену тржишне вреднос-
ти. Тржишна вредност се утврђује по 1 m² грађевинског 
земљишта. Овако утврђена тржишна вредност важи шест 
месеци.  

Цена, закупнина, односно накнада за установљено пра-
во службености и рок плаћања су обавезан део диспозити-
ва решења из чл. 12 и 15 ове одлуке, а плаћање се врши на 
основу решења. Рок плаћања је 15 дана од дана достављања 
решења лицу које је обвезник плаћања.

У случају да се стекну услови за повраћај уплаћене цене, 
закупнине, односно накнаде, на основу стављања решења 
ван снаге, односно раскида уговора, повраћај средстава се 
врши на начин и под условима како је то предвиђено одлу-
кама града којима су уређена мерила за утврђивање накна-
де за уређивање грађевинског земљишта, односно доприно-
си за уређивање грађевинског земљишта.   

III. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 17.
Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта спрово-

ди се јавним оглашавањем, у поступку јавног надметања 
или прикупљања понуда јавним огласом.  

Грађевинско земљиште се отуђује непосредном пого-
дбом у случајевима прописаним законом и овом одлуком.

1. Поступци отуђења грађевинског земљишта

1.1. Отуђење грађевинског земљишта јавним надметањем 
и прикупљањем понуда јавним огласом

Члан 18.
Неизграђено грађевинско земљиште се може отуђити 

ради изградње, у складу са планским документом на основу 
кога се издају локацијски услови, односно грађевинска доз-
вола.

Постојеће и планиране површине јавне намене се не 
могу отуђити из јавне својине.

Почетни износ цене је тржишна вредност грађевинског 
земљишта које се отуђује.

Грађевинско земљиште у јавној својини се отуђује лицу 
које понуди највећу цену за то земљиште.

Изузетно од става 4. овог члана грађевинско земљиште 
се може отуђити по цени која је мања од тржишне цене, или 
отуђити без накнаде, у складу са подзаконским актом Владе 
Републике Србије, у случају:

1. реализације инвестиционог пројекта којим се унапређује 
локални економски развој;

2. испуњавања уговорних обавеза насталих до дана сту-
пања на снагу Закона, по основу уговора у коме је Републи-
ка Србија односно град, једна од уговорних страна;

3. реализације пројеката за изградњу објеката од значаја 
за Републику Србију односно град и

4. међусобног располагања између власника грађевин-
ског земљишта у јавној својини.

Члан 19.
Грађевинско земљиште се отуђује јавним надметањем 

ако планирана БРГП објекта, односно објеката који треба 
да се граде, не прелази 10.000 m², односно прикупљањем 
понуда јавним огласом, ако планирана БРГП објеката пре-
лази 10.000 m².

Члан 20.
Дирекција, односно заинтересовано лице, подноси се-

кретаријату иницијативу за покретање поступка отуђења 
грађевинског земљишта јавним оглашавањем.

У случају из члана 11. ове одлуке, иницијативу из става 1 
овог члана, подноси градска општина.
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Члан 21.
Градоначелник доноси решење да се приступа отуђењу 

грађевинског земљишта, јавним оглашавањем.
Решење из става 1. овог члана мора да садржи опис и 

ближе податке о грађевинском земљишту које се отуђује, 
врсту, односно намену објекта, начин јавног оглашавања 
(јавним надметањем или прикупљањем понуда), почетни 
износ цене и износ депозита, а у случају из члана 11. ове 
одлуке, решење садржи и овлашћење да градска општина, у 
име и за рачун града, спроведе поступак јавног оглашавања 
и овлашћење да председник градске општине донесе ре-
шење о отуђењу и закључи уговор о отуђењу грађевинског 
земљишта.

Члан 22.
Јавни оглас за отуђење грађевинског земљишта припре-

ма и објављује Дирекција.
У случају из члана 11. ове одлуке, јавни оглас за отуђење 

грађевинског земљишта припрема и објављује градска 
општина.

Јавни оглас се објављује у дневном листу који се дистри-
буира на целој територији Републике Србије и званичном 
сајту Дирекције, односно градске општине.

Јавни оглас о јавном надметању, односно прикупљању по-
нуда за отуђење грађевинског земљишта садржи нарочито:

1. податке о грађевинском земљишту (катастарска пар-
цела, катастарска општина, површина, по потреби друге 
ближе податке);

2. врсту, односно намену објекта;
3. степен комуналне опремљености и посебне услове за 

уређење ако се отуђује неуређено грађевинско земљиште;
4. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште 

да са надлежним комуналним и другим правним лицима 
уговори и плати трошкове за инфраструктуру: ЕДБ, ПТТ, 
топлификацију, гасификацију и друго;

5. почетни износ цене;
6. рок закључења уговора о отуђењу и последице про-

пуштања;
7. рок плаћања цене и последицу пропуштања;
8. рок привођења грађевинског земљишта намени;
9. обавезу подносиоца пријаве да ради учествовања у 

поступку јавног надметања, односно прикупљања понуда, 
уплати депозит на депозитни рачун Дирекције, или положи 
депозитну банкарску гаранцију, висину депозита и рок уп-
лате истог, односно полагања гаранције, као и последице у 
случају одустанка, односно стављања решења ван снаге;

10. обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе 
које је потребно доставити уз пријаву, односно понуду;

11. рок за подношење пријава, односно понуда;
12. место и време одржавања јавног надметања, односно 

отварања понуда;
13. одредбу да подносиоци неблаговремене и непотпуне 

пријаве неће моћи да учествују у поступку јавног надме-
тања, односно да ће неблаговремене и непотпуне понуде 
бити одбачене.

Члан 23.
Ради учествовања у поступку јавног надметања, од-

носно поступку прикупљања понуда,  подносилац пријаве, 
односно понуде мора уплатити депозит на депозитни рачун 
Дирекције или положити неопозиву лицитациону банкарс-
ку гаранцију, без „приговора” и наплативу „на први позив” 
са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве, од-
носно понуде (у даљем тексту: депозитна банкарска гаран-
ција), с тим да висина депозита не може бити мања од 10%, 
нити већа од 50% почетног износа цене.  

Члан 24.
Рок за подношење пријава, односно понуда не може 

бити краћи од 30 дана од дана јавног оглашавања.
Пријаве, односно понуде се достављају Дирекцији, од-

носно градској општини у случају из члана 11. ове одлуке.
Поступак јавног надметања, односно отварања писме-

них понуда, спроводи комисија. Стручне и административ-
не послове за комисију у поступку јавног оглашавања оба-
вља Дирекција.  

У случају из члана 11. ове одлуке, поступак јавног огла-
шавања спроводи комисија градске општине. 

Члан 25.
Пријава за учествовање у поступку јавног надметања (у 

даљем тексту: пријава), односно понуда за учествовање у 
поступку прикуљања понуда јавним огласом (у даљем текс-
ту: понуда) се доставља у затвореној коверти са видљивом 
назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац 
пријаве, односно понуде.

Пријава, односно понуда правног лица мора да садржи 
назив и седиште и мора бити потписана од стране овла-
шћеног лица и оверена печатом. Уз пријаву, односно пону-
ду правног лица се прилаже извод из регистра привредних 
субјеката надлежног органа и потврда о пореском иденти-
фикационом броју.

Пријава, односно понуда физичког лица мора да садржи 
име, презиме, адресу и матични број и мора бити потписана.

Пријава предузетника мора да садржи пословно име и 
седиште и мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
и оверена печатом.  Уз пријаву, односно понуду предузетни-
ка прилаже се извод из регистра надлежног органа и потвр-
да о пореском идентификационом броју.

Уз пријаву, односно понуду се подноси доказ о уплати 
депозита, односно депозитна банкарска гаранција.

Уз пријаву, односно понуду мора да се достави изјава 
подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све ус-
лове из јавног огласа.

Понуда мора да садржи износ понуђене цене, који је 
исти или већи од почетног износа утврђеног огласом.

Пријава, односно понуда је непотпуна ако не садржи све 
што је прописано, ако нису приложене све исправе како је 
то предвиђено у овом члану, односно ако не садржи све по-
датке предвиђене јавним огласом.

Члан 26.
Пријаву, односно понуду не могу поднети председник 

нити било који члан комисије.

Члан 27.
Поступак јавног надметања, односно отварања понуда је 

јаван.

Члан 28.
Председник комисије отвара седницу комисије, сао-

пштава податке о грађевинском земљишту које се отуђује и 
почетни износ цене.

Председник комисије констатује колико је пријава, од-
носно понуда примљено и по редоследу приспећа јавно от-
вара и чита цео текст пријаве, односно понуде.

Председник комисије констатује које исправе су доста-
вљене уз пријаву, односно понуду.

Комисија утврђује ко су подносиоци пријаве, односно 
понуде, ко је од подносилаца пријава, односно понуда при-
сутан са овлашћењем да учествује у поступку јавног над-
метања, односно присуствује поступку отварања понуда и 
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које су пријаве, односно понуде неблаговремене, односно 
непотпуне.

Председник комисије констатује да подносилац небла-
говремене или непотпуне пријаве, односно лице које нема 
уредно овлашћење подносиоца благовремене и потпуне 
пријаве, не може учествовати у поступку јавног надметања.

Председник комисије констатује да се неблаговремене 
или непотпуне понуде одбацују.

Комисија утврђује који понуђач је понудио највиши из-
нос цене.

Председник комисије објављује почетак јавног надме-
тања и позива учеснике да дају своје понуде износа цене.

Учесник јавног надметања је дужан да јасно и гласно 
каже износ цене који нуди.

Председник комисије пита три пута да ли неко даје више 
од највишег претходно понуђеног износа и после трећег по-
зива, констатује који је највиши понуђени износ и име по-
нуђача.

Учесник који је понудио највиши износ потписује изјаву 
са назнаком висине износа.

Председник комисије објављује када је јавно надметање 
завршено. Записник комисије са одговарајућим предлогом 
Дирекција доставља секретаријату у року од осам дана од 
дана одржане седнице комисије.

Сви присутни подносиоци пријава, односно понуда 
имају право увида у поднете пријаве, односно понуде.

Члан 29.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве 

не приступи јавном надметању сматраће се да је одустао од 
пријаве.

Услови за спровођење поступка јавног надметања су ис-
пуњени и кад истом приступи само један учесник.

Услови за спровођење поступка прикупљањa понуда 
јавним огласом су испуњени и уколико се на јавни оглас 
пријави само један учесник, у ком случају се грађевинско 
земљиште отуђује под условом да је учесник понудио нај-
мање почетни износ цене.

Уколико јавно надметање, односно поступак при-
купљања понуда јавним огласом не успе, поступак оглаша-
вања се може поновити по истеку рока од најмање 15 дана 
од дана неуспелог јавног надметања, односно отварања по-
нуда, о чему решење доноси градоначелник.

Уколико се на јавни оглас о прикупљању понуда, пријаве 
два или више учесника и понуде исти износ цене, комисија 
ће затражити да у новом року, од три дана, понуђачи доста-
ве другу понуду о висини цене, која мора бити већа од пре-
тходне понуде.

Члан 30.
Уколико учесник јавног надметања који је понудио нај-

виши износ цене одустане пошто председник Комисије 
објави да је јавно надметање завршено, а пре доношења ре-
шења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак јавног 
оглашавања се понавља.  

Уколико учесник прикупљања понуда који је понудио 
највиши износ цене одустане пошто је комисија утврдила 
који понуђач је понудио највиши износ цене, а пре доноше-
ња решења о отуђењу грађевинског земљишта, поступак ја-
вног оглашавања се понавља.  

Лице из ст. 1 и 2. овог члана нема право на повраћај уп-
лаћеног депозита, а евентуално дата депозитна банкарска 
гаранција ће се наплатити.

У случајевима из ст. 1 и 2 овог члана, решење о пона-
вљању поступка јавног оглашавања доноси градоначелник.

Члан 31.
Све одредбе ове одлуке које се односе на садржину ја-

вног огласа, депозит и поступак јавног надметања, сходно 
се примењују у случају из члана 11. ове одлуке. 

1.2. Отуђење грађевинског земљишта непосредном погодбом

Члан 32.
Грађевинско земљиште се може отуђити непосредном 

погодбом у случају:
1. изградње објеката за потребе обављања послова из 

надлежности државних органа и организација, органа једи-
ница територијалне аутономије и локалне самоуправе, као 
и других објеката у јавној својини;

2. исправке граница суседних катастарских парцела;
3. формирања грађевинске парцеле у складу са одред-

бом закона којом је уређена област одређивања, односно 
утврђивања земљишта за редовну употребу објекта;

4. споразумног давања земљишта ранијем власнику не-
покретности која је била предмет експропријације, у складу 
са приписима о експропријацији;

5. размене грађевинског земљишта;
6. у поступку враћања одузете имовине и обештећења у 

складу са посебним законом;
7. међусобног располагања власника грађевинског 

земљишта у јавној својини
8. деобе грађевинског земљишта у сусвојини или зајед-

ничкој својини града и других носилаца права својине, од-
носно права коришћења;

9. реализације инвестиционог пројекта којим се 
унапређује локални економски развој;

10. испуњавања уговорних обавеза насталих до дана 
ступања на снагу закона по основу уговора када је Републи-
ка Србија, односно град, једна од уговорних страна;

11. реализације пројеката за изградњу објеката од зна-
чаја за Републику Србију односно град.

Члан 33.
Захтев за отуђење грађевинског земљишта непосред-

ном погодбом, подноси се секретаријату, који по обради 
предмета прибавља податак о тржишној цени грађевинског 
земљишта и исти доставља подносиоцу захтева.

Подносилац захтева има право приговора на утврђе-
ну тржишну цену у року од пет дана од дана пријема оба-
вештења о висини тржишне вредности, о коме се изјашња-
ва орган који је утврдио тржишну вредност.

Подносилац захтева је дужан да у року од осам дана од 
дана пријема обавештења о тржишној цени грађевинског 
земљишта, односно у року од осам дана од дана пријема 
обавештења по поднетом приговору,  да писмену изјаву 
да је сагласан са ценом и да прихвата плаћање укупне тр-
жишне цене у року од 15 дана од дана достављања решења о 
отуђењу грађевинског земљишта. Подносилац захтева може 
дати изјаву и непосредно  секретаријату о чему се сачињава 
записник.

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не 
изјасни или изјави да не прихвати цену и плаћање цене у 
прописаном року, сматраће се да је одустао од поднетог за-
хтева.

Члан 34.
У случају из члана 11. ове одлуке, градска општина 

подноси секретаријату иницијативу да се грађевинско 
земљиште отуђи непосредном погодбом ради легализације 
објекта.
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Градоначелник доноси решење којим се овлашћује град-
ска општина да, у име и за рачун града, спроведе поступак 
отуђења грађевинског земљишта из става 1. овог члана и којим 
се овлашћује председник градске општине да донесе решење о 
отуђењу и закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта.

1.2.1. Отуђење грађевинског земљишта ради формирања 
грађевинске парцеле

Члан 35.
Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта за 

који је поднет захтев за легализацију за који је надлежни ор-
ган утврдио да постоји могућност легализације или објекта 
који је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на 
њима у складу са раније важећим законима којима је уређи-
вана легализација објеката или на основу Закона о легали-
зацији објеката („Службени гласник РС”, бр. 95/13 и 117/14), 
врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, у 
складу са законом и овом одлуком, на основу правноснажног  
решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта 
и формирању грађевинске парцеле или на основу правоснаж-
ног решења којим је одређено да је грађевинско земљиште ис-
под објекта земљиште за редовну употребу, сходно одредбама 
закона којим је уређена област одређивања земљишта за ре-
довну употребу објекта у посебним случајевима.

У случају да је основ отуђења грађевинског земљишта 
решење о утврђивању земљишта за редовну употребу обје-
кта и формирању грађевинске парцеле, власнику објекта из 
става 1. овог члана се отуђује грађевинска парцела.

У случају да је основ отуђења грађевинског земљишта 
решење којим је одређено да је грађевинско земљиште ис-
под објекта земљиште за редовну употребу, власнику обје-
кта из става 1. овог члана се отуђује грађевинско земљиште 
испод објекта, уз обавезу власника објекта да у року од пет 
година од дана правоснажности решења о легализацији 
покрене поступак за утврђивање земљишта за редовну упо-
требу објекта, у складу са законом.

У случају да на основу решења којим се одређује да 
је грађевинско земљиште испод објекта земљиште за ре-
довну употребу објекта, орган надлежан за упис права на 
непокретностима не изврши парцелацију грађевинског 
земљишта тако да земљиште испод објекта постане посеб-
на катастарска парцела, лице коме је отуђено грађевинско 
земљиште испод објекта, у уговору о отуђењу даје неопозиву 
и безусловну сагласност власнику грађевинског земљишта у 
јавној својини да може спроводити промене на катастарској 
парцели у смислу парцелације, као и отуђивати грађевин-
ско земљиште другим власницима објеката, односно другим 
сувласницима грађевинског земљишта, без обавезе да за те 
промене, односно отуђење тражи сагласност сувласника 
грађевинског земљишта коме је исто отуђено испод објекта.

Уколико је грађевинско земљиште већ дато у закуп ис-
под објекта ради легализације објекта, закупац је дужан да 
у року од пет година од дана правноснажности решења о 
легализацији покрене поступак за утврђивање земљишта за 
редовну употребу у складу са законом, у ком случају стиче 
право да му се по правоснажности решења о утврђивању 
грађевинског земљишта за редовну употребу објекта и фор-
мирању грађевинске парцеле отуђи преостали део грађе-
винског земљишта, непосредном погодбом по тржишним 
условима, у складу са законом и овом одлуком.

Члан 36.
Отуђење грађевинског земљишта власнику објекта који 

је уписан у евиденцију о непокретностима и правима на 
њима у складу са Законом о посебним условима за упис 

права својине на објектима изграђеним без грађевинске 
дозволе („Службени гласник РС”, бр. 25/2013 и 145/2014), 
врши се непосредном погодбом, по тржишним условима, у 
складу са законом и овом одлуком, на основу правноснаж-
ног решења о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објекта и формирању грађевинске парцеле, сходно одредба-
ма Закона којим је уређена област одређивања земљишта за 
редовну употребу објекта у посебним случајевима.

1.2.2. Отуђење грађевинског земљишта ради исправке гра-
ница суседних катастарских парцела

Члан 37.
Отуђење грађевинског земљишта ради исправке грани-

ца суседних катастарских парцела врши се у случају када је 
на суседној катастарској парцели уписано право својине, 
дугорочног закупа стеченог у складу са ранијим законима о 
планирањи и изградњи, односно право коришћења лица за 
којa ће претварање права коришћења у право својине бити 
уређено посебним законом.

Члан 38.
Исправка граница суседних катастарских парцела 

врши се на основу елабората геодетских радова, под усло-
вом да информација о локацији за предметно грађевинско 
земљиште упућује на израду овог елабората.

2. Цена и рок плаћања

Члан 39.
Цена представља приход града и уплаћује се на одгова-

рајући рачун града.
Обавеза плаћања цене утврђује се решењем о отуђењу 

грађевинског земљишта.
Лице коме се грађевинско земљиште отуђује је обавезно 

да цену плати у року од 15 дана од дана достављања решења 
о отуђењу грађевинског земљишта.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног 
оглашавања представља део цене и по доношењу решења о 
отуђењу се преноси на одговарајући рачун града.

Уз достављање записника комисије, Дирекције је обавезна 
да достави секретаријату податак о износу уплаћеног депозита.

Уплаћени депозит или дата депозитна банкарска гаран-
ција, од стране учесника у поступку отуђења грађевинског 
земљишта, а којима исто није отуђено, враћа се најкасније у 
року од пет дана од дана одржане седнице комисије.

3. Решење о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 40.
Решење о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем 

тексту: решење о отуђењу) садржи нарочито:
1. начин отуђења (јавно оглашавање – јавно надметање 

или прикупљање  понуда јавним огласом, односно непо-
средна погодба и разлог непосредне погодбе);

2. податке о лицу коме се грађевинско земљиште отуђује;
3. податке о грађевинском земљишту (катастарска пар-

цела, катастарска општина, површина и по потреби друге 
ближе податке);

4. износ цене, рок плаћања, рачун на који се врши 
плаћање и последице пропуштања плаћања у року, а уколи-
ко се грађевинско земљиште отуђује у поступку јавног огла-
шавања и износ уплаћеног депозита;

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађе-
винско земљиште отуђује ради изградње и посебне усло-
ве изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско 
земљиште, односно елементе из члана 8. ове одлуке;
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6. рок привођења грађевинског земљишта намени уко-
лико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње;

7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште отуђује 
да у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу 
закључи уговор о отуђењу и последицу пропуштања закљу-
чења уговора у року.

4. Уговор о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 41.
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта (у даљем 

тексту: уговор о отуђењу) се закључује са лицем коме се 
отуђује грађевинско земљиште, у року од 30 дана од дана 
достављања  решења о отуђењу. 

Уговор о отуђењу садржи нарочито:
1. податке о грађевинском земљишту (катастарска пар-

цела, катастарска општина, површина и по потреби друге 
ближе податке);

2. износ цене;
3. износ уплаћеног депозита уколико је грађевинско 

земљиште отуђено у поступку јавног оглашавања;
4. потврду да је цена измирена у целости и сагласност 

града да лице коме је грађевинско земљиште отуђено, у јав-
ној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима, 
упише право својине на грађевинском земљишту;

5. врсту, односно намену објекта уколико се грађе-
винско земљиште отуђује ради изградње и посебне усло-
ве изградње уколико се отуђује неуређено грађевинско 
земљиште, односно одредбе из члана 8. ове одлуке;

6. констатацију да је закључењем уговора лице коме је 
грађевинско земљиште отуђено уведено у посед истог;

7. рок привођења грађевинског земљишта намени уко-
лико се грађевинско земљиште отуђује ради изградње;

8. права и обавезе у случају неизвршења обавеза;
9. начин решавања спорова;
10. услове, начин и поступак за раскид уговора;
11. обавезу лица коме се отуђује грађевинско земљиште 

да са надлежним предузећима уговори и плати трошкове за 
инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, топлификацију, гасификацију и 
друго;

12. друга права и обавезе.

Члан 42.
Уговор о отуђењу Дирекција, односно градска општина 

у случају из члана 11 ове одлуке, доставља учеснику јавног 
надметања, односно учеснику у поступку прикупљања по-
нуда, у року од три дана од дана овере уговора о отуђењу.

Члан 43.
Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку 

прикупљања понуда који сматра да је грађевинско земљиште 
отуђено супротно одредбама Закона, односно ове одлуке, 
те да му је на тај начин повређено право, може поднети на-
длежном суду тужбу за поништај уговора о отуђењу у року 
од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније у 
року од 30 дана од дана закључења уговора.

5. Стављање ван снаге решења о отуђењу

Члан 44.
Градоначелник доноси решење о стављању ван снаге ре-

шења о отуђењу  у случају да лице коме је решењем отуђено 
грађевинско земљиште:

1. не плати цену у року утврђеном решењем о отуђењу;
2. одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а 

пре закључења уговора о отуђењу;

3. после извршеног плаћања цене не приступи закљу-
чењу уговора о отуђењу у року од 30 дана од дана доста-
вљања решења о отуђењу.

У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доно-
шење решења о стављању ван снаге решења о отуђењу, под-
носи Дирекција, одмах по протеку рока за плаћање цене.

У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог члана, предлог за 
доношења решења о стављању ван снаге решења о отуђењу, 
подноси Дирекција, односно лице коме је решењем отуђено 
грађевинско земљиште.  

Лице из става 1. тачка 1. овог члана нема право на по-
враћај уплаћеног депозита по јавном огласу о јавном надме-
тању, односно прикупљању понуда, а евентуално дата депо-
зитна банкарска гаранција ће се наплатити.

Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има право на по-
враћај уплаћеног износа на име цене, у номиналном износу, 
умањеног за износ депозита. 

Члан 45.
Градоначелник доноси решење о стављању ван снаге 

решења о отуђењу грађевинског земљишта и у случају да 
у парничном поступку покренутом од стране учесника ја-
вног надметања, односно учесника у поступку прикупљања 
понуда, буде правоснажно поништен уговор о отуђењу.

6. Раскид уговора о отуђењу грађевинског земљишта

Члан 46.
Уговор о отуђењу се може раскинути у случају да лице 

коме је грађевинско земљиште отуђено одустане од из-
градње на грађевинском земљишту које му је отуђено, као 
и уколико не извршава друге обавезе из уговора о отуђењу.

У случају из става 1. овог члана, предлог за раскид угово-
ра о отуђењу подноси лице коме је грађевинско земљиште 
отуђено односно Дирекција.

Члан 47.
По предлогу за раскид уговора о отуђењу градоначелник 

доноси решење којим се ставља ван снаге решење о отуђењу 
и којим се овлашћује Дирекција да са лицем коме је отуђено 
грађевинско земљиште закључи споразумни раскид угово-
ра о отуђењу.

На основу решења из става 1. овог члана Дирекција, у 
име и за рачун града, и лице коме је грађевинско земљиште 
отуђено закључују споразумни раскид уговора о отуђењу, у 
року од 30 дана од дана достављања решења из става 1. овог 
члана, лицу коме је грађевинско земљиште отуђено.

У случају да не буде закључен споразумни раскид уго-
вора о отуђењу, у року из претходног става, Дирекција има 
обавезу да једнострано раскине уговор о отуђењу, у складу 
са законом којим се регулишу облигациони односи.

Потписи уговорача на уговору о раскиду уговора о 
отуђењу, оверавају се пред надлежним органом, а трошкови 
овере падају на терет лица са којим се раскида уговор.

Члан 48.
Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу има обавезу 

да, о свом трошку, изврши брисање права својине у јавној 
књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и 
врати грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да 
граду надокнади евентуално насталу штету.

Лице са којим је раскинут уговор о отуђењу, по доста-
вљању доказа да је испунио обавезе из става 1 овог члана 
има право на повраћај уплаћеног износа на име цене, у но-
миналном износу, умањеног за износ депозита. 
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IV. ДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП

Члан 49.
Грађевинско земљиште се може дати у закуп ради:
1. изградње објеката за који се издаје привремена грађе-

винска дозвола у складу са законом;
2. реализације пројеката од значаја за Републику Србију 

односно град;
3. међусобног располагања власника грађевинског зем-

љишта у јавној својини;
4. давања концесије или поверавања комуналне делат-

ности у складу са посебним законом и
5. остваривања јавно-приватног партнерства.

1. Давање грађевинског земљишта у закуп ради изградње 
објекта за који се издаје привремена грађевинска дозвола

Члан 50.
Грађевинско земљиште се даје у закуп ради изградње 

објеката за које је законом предвиђено издавање привреме-
не грађевинске дозволе, на одређено време, на рок на који се 
доноси привремена грађевинска дозвола (зависно од врсте 
објекта, односно радова), који се може продужити за оноли-
ко времена за колико је орган надлежан за издавање привре-
мене грађевинске дозволе продужио решење о привременој 
грађевинској дозволи, а укупно најдуже до пет година. 

У случају из става 1. овог члана, грађевинско земљиште 
се даје у закуп непосредном погодбом по тржишним ус-
ловима, а тржишну вредност закупнине (у даљем тексту: 
закупнина) по 1 m² грађевинског земљишта које се даје у 
закуп, на месечном нивоу, процењује овлашћени судски 
вештак економске струке.

Уз захтев за давање грађевинског земљишта у закуп који 
се подноси секретаријату доставља се налаз вештака из ста-
ва 2. овог члана и налог за достављање уговора о закупу 
грађевинског земљишта издат од стране органа надлежног 
за издавање привремене грађевинске дозволе, који мора да 
садржи опис објекта који се гради, површину грађевинског 
земљишта коју је потребно дати у закуп и рок на који ће се 
издати привремена грађевинска дозвола. 

Секретаријат обавештава подносиоца захтева о месеч-
ном износу закупнине, року плаћања, максималном броју 
рата, начину усклађивања рата и средствима обезбеђења 
плаћања, о могућности да укупан износ закупнине плати 
једнократно, као и року за једнократну уплату.  

Подносилац захтева је дужан да се у року од осам дана 
од дана пријема обавештења из става 4. овог члана, писмено 
изјасни о начину плаћања закупнине и да достави средства 
обезбеђења уколико се определи да плаћање врши на рате. 
Подносилац захтева може дати изјаву и непосредно  секре-
таријату о чему се сачињава записник.

У случају да се подносилац захтева у наведеном року не 
изјасни или изјави да не прихвата закупнину или не доста-
ви средства обезбеђења (уколико се плаћање врши на рате), 
сматраће се да је одустао од захтева.

Закупнина представља приход града и уплаћује се на од-
говарајући рачун града.

Закупац грађевинског земљишта може платити закуп-
нину једнократно или у ратама.

Обавеза плаћања закупнине, износ закупнине и на-
чин плаћања утврђују се решењем о давању грађевинског 
земљишта у закуп.

Укупна закупнина је износ месечне закупнине помно-
жен са временом (укупним бројем месеци) на које се грађе-
винско земљиште даје у закуп. 

У случају плаћања закупнине једнократно, плаћање се 
врши у року од 15 дана од дана достављања решења о да-
вању грађевинског земљишта у закуп.

У случају плаћања закупнине у ратама, плаћање се врши 
у онолико месечних рата на колики је рок грађевинско 
земљиште дато у закуп, а највише на 36 рата. Прва рата у 
висини од 10% утврђене укупне закупнине плаћа се у року 
од 15 дана од дана достављања решења о давању грађевин-
ског земљишта у закуп, а преостали износ укупне закупни-
не у једнаким месечним ратама, највише 35.

Рате ће се усклађивати са индексом потрошачких цена у 
Републици Србији, према објављеним подацима надлежне 
организације за послове вођења статистике, за период од 
уговореног обрачуна закупнине, до последњег дана у месе-
цу, а уплаћују се до 15. у наредном месецу.

За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна ка-
мата у складу са законом који уређује висину стопе и начи-
на обрачуна затезне камате.

Ради обезбеђења плаћања закупнине, уколико се 
плаћање врши на рате, средства обезбеђења су неопози-
ва банкарска гаранција „без приговора” и наплатива „на 
први позив”, која гласи на износ закупнине или извршна 
вансудска хипотека успостављена у корист града, на не-
покретности која вреди најмање 30% више од износа укуп-
не закупнине. Наплата средстава обезбеђења ће се вршити 
у корист прописаних уплатних рачуна. Контролу плаћања 
рата, усклађивање рата, обрачун затезне камате и наплату 
средстава обезбеђења врши Дирекција.

У случају продужења рока закупа спроводи се нови 
поступак давања у закуп, на начин прописан овим чланом, 
у ком случају се мењају решење и уговор о закупу грађевин-
ског земљишта.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на давање у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини града прав-
ним лицима која врше оспособљавање кандидата за возаче 
(ауто школе) ради постављања полигона за извођење почет-
не практичне обуке, као и у свим другим случајевима када је 
уговор о закупу прописан као имовинско-правни основ за 
изградњу, извођење радова, односно постављања објеката.  

2. Давање у закуп изграђеног грађевинског земљишта

Члан 51.
Изграђено грађевинско земљиште у јавној својини Гра-

да у оквиру комплекса просветних и спортских објеката и 
угоститељских објеката за смештај, може се дати у закуп 
ради постављања балон-сала спортске намене на одређено 
време, не дуже од пет година, уз могућност продужења по 
истеку рока, у складу са одредбама општег акта Града којим 
је уређено постављање балон-хала спортске намене на те-
риторији града Београда. 

Изграђено грађевинско земљиште у јавној својини Града 
из става 1. овог члана, се даје у закуп по тржишним усло-
вима, по закупнини утврђеној по 1 m² грађевинског земљи-
ша које се даје у закуп, утврђеној на месечном нивоу, према 
процени овлашћеног судског вештака економске струке. 

Захтев за давање у закуп из става 1. овог члана, подноси 
лице које је одлуком корисника објекта, односно компле-
кса, изабрано да буде инвеститор постављања балон-сале 
спортске намене. Одлука корисника објекта, односно ком-
плекса мора да садржи износ закупнине и рок на који се 
грађевинско земљиште даје у закуп. Саставни део одлуке је 
налаз вештака из става 2. овог члана и позитивно мишљење 
организационе јединице Градске управе којој припада де-
латност корисника комплекса. 
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Уз захтев за давање грађевинског земљишта у закуп под-
носилац прилаже налог за достављање уговора о закупу, 
издат од стране органа надлежног за издавање одобрења за 
постављање балон-сале спортске намене, који мора да садр-
жи опис објекта који се поставља и површину грађевинског 
земљишта коју је потребно дати у закуп.

Уговор о закупу се може раскинути и пре истека рока на 
који је закључен:

1. уколико закупац балон-салу користи супротно намени; 
2. у случају неиспуњења, односно неизвршења уговор-

них обавеза и
3. у другим случајевима у складу са позитивним пропи-

сима.
По престанку важења права закупа закупац је дужан да 

предметно земљиште врати у првобитно стање. 
Одредбе овог члана сходно се примењују и у другим 

случајевима изградње објеката, извођења радова, односно 
постављања објеката у оквиру комплекса изграђеног грађе-
винског земљишта у јавној својини града.

На давање у закуп изграђеног грађевинског земљишта, 
у складу са овим чланом, сходно се примењују одредбе ове 
одлуке које се односе на закупнину (начин и рок плаћања, 
средства обезбеђења и др.), садржај решења и уговора о за-
купу грађевинског земљишта, стављање ван снаге решења о 
закупу и раскида уговора о закупу. 

3. Решење о закупу грађевинског земљишта   

Члан 52.
Решење о давању у закуп грађевинског земљишта садр-

жи нарочито:
1. податке о лицу коме се грађевинско земљиште даје у 

закуп;
2. податке о катастарској парцели;
3. податке о врсти, односно намени објекта;
4. висину, рок и начин плаћања закупнине (једнократно или 

на рате, са констатацијом да ће се уколико се уговори плаћање 
на рате износ рате усклађивати са индексом потрошачких цена 
у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне 
организације за послове вођења статистике), рачун на који се 
врши уплата, средство обезбеђења уколико се плаћање врши 
на рате и последице пропуштања плаћања у року;

5. рок трајања закупа;
6. рок привођења земљишта намени, односно рок из-

градње привременог објекта;
7. обавезу лица коме се грађевинско земљиште даје у закуп 

да, у року од 30 дана од дана достављања решења о давању 
грађевинског земљишта у закуп, закључи уговор о закупу.

4. Уговор о закупу грађевинског земљишта  

Члан 53.
Уговор о закупу грађевинског земљишта садржи наро-

чито:
1. податке о катастарској парцели;
2. опис и ближе податке о врсти, односно намени обје-

кта који ће се градити; 
3. висину закупнине, рок и начин плаћања закупнине, с 

тим да уколико се уговара плаћање закупнине на више рата 
уговор садржи начин усклађивања висине закупа са индексом 
раста потрошачких цена у Републици Србији, према објавље-
ним подацима надлежне организације за вођење статистике;

4. средство обезбеђења уколико се плаћање врши на рате;
5. рок трајања закупа;
6. рок у коме грађевинско земљиште мора да се приведе 

намени, односно рок изградње привременог објекта;

7. права и обавезе у случају неизвршења обавезе;
8. обавезу закупца да са надлежним предузећима угово-

ри и плати трошкове за инфраструктуру, ЕДБ, ПТТ, топли-
фикацију, гасификацију и друго;

9. начин решавања спорова;
10. поступак и услове за измену или раскид уговора;
11. друга права и обавезе.

Члан 54.
Право закупа из чл. 50. и 51. ове одлуке не уписује се у јав-

ној књизи о евиденцији непокретности и правима на њима.  

5. Давање грађевинског земљишта у закуп у другим слу-
чајевима

Члан 55.
У случају давања концесије или поверавања комуналне 

делатности у складу са посебним законима, грађевинско 
земљиште се може дати у закуп на временски период пред-
виђен уговором о концесији, односно на временски период 
на који је поверено обављање комуналне делатности.

Ради остваривања јавно-приватног партнерства, неиз-
грађено грађевинско земљиште у јавној својини може се 
дати у закуп приватном партнеру на рок на који је закљу-
чен јавни уговор у складу са законом којим се уређује јав-
но-приватно партнерство и концесије, односно уносити 
као оснивачки улог у привредна друштва, а власник грађе-
винског земљишта у јавној својини може са физичким или 
правним лицем закључити и уговор о заједничкој изградњи 
једног или више објеката.

Грађевинско земљиште се може дати у закуп по закуп-
нини која је мања од тржишне  или без накнаде када се 
ради о реализацији пројеката за изградњу објеката од зна-
чаја за Републику Србију, односно Град, као и када се ради 
о међусобном располагању између власника грађевинског 
земљишта у јавној својини.

Давање у закуп грађевинског земљишта из ст. 1, 2 и 3. 
овог члана врши се на начин и под условима прописаним 
подзаконским актом Владе Републике Србије.

Учесник јавног надметања, односно учесник у поступку 
прикупљања понуда који сматра да је грађевинско 
земљиште дато у закуп супротно одредбама закона, подза-
конског акта Владе Републике Србије, односно ове одлуке, 
те да му је на тај начин повређено право, може поднети на-
длежном суду тужбу за поништај уговора о закупу у року 
од осам дана од сазнања за закључење уговора, а најкасније 
у року од 30 дана од дана закључења уговора.

6. Стављање ван снаге решења о давању у закуп грађе-
винског земљишта

Члан 56.
Градоначелник доноси решење о стављању ван снаге ре-

шења о давању у закуп  у случају да лице коме је решењем  
дато у закуп грађевинско земљиште:

1. не плати укупну закупнину у року утврђеном у ре-
шењу о давању у закуп (уколико је као начин плаћања за-
купнине утврђена једнократна уплата) или не плати прву 
рату у року утврђеном решењем о закупу (уколико је као 
начин плаћања закупнине утврђено плаћање на рате);

2. одустане од закупа после извршеног плаћања укупне 
закупнине, односно прве рате закупнине, а пре закључења 
уговора о закупу;

3. после извршеног плаћања укупне закупнине, односно 
прве рате закупнине, не приступи закључењу уговора о за-
купу у року од 30 дана од дана достављања решења о закупу.
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У случају из става 1. тачка 1. овог члана, предлог за доно-
шење решења о стављању ван снаге решења о закупу, подно-
си Дирекција одмах по протеку рока за плаћање закупнине.

У случају из става 1. тач. 2. и 3, овог члана, предлог за 
доношења решења о стављању ван снаге решења о давању 
у закуп, подноси Дирекција, односно лице коме је решењем 
дато у закуп грађевинско земљиште.  

Уколико је грађевинско земљиште дато у закуп у 
поступку јавног оглашавања (члан 55. ове одлуке) лице из 
става 1. тачка 1. овог члана нема право на повраћај уплаће-
ног депозита по јавном огласу о јавном надметању, односно 
прикупљању понуда, а евентуално дата депозитна банкар-
ска гаранција ће се наплатити.

Лице из става 1. тач. 2. и 3. овог члана има право на по-
враћај уплаћеног износа на име закупнине, у номиналном 
износу, умањеног за износ депозита, уколико је грађевин-
ско земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања.

Члан 57.
Градоначелник доноси решење о стављању ван снаге 

решења о давању у закуп грађевинског земљишта и у слу-
чају да у парничном поступку покренутом од стране учес-
ника јавног надметања, односно учесника у поступку при-
купљања понуда, буде правоснажно поништен уговор о 
закупу.

7. Измена уговора о закупу грађевинског земљишта

Члан 58.
Ако се промени власник објекта, односно посебног фи-

зичког дела објекта који је изграђен или се гради на грађе-
винском земљишту у јавној својини, које се користи по 
основу уговора о закупу закљученом у складу са ранијим 
законима о планирању и изградњи, закуподавац ће, на за-
хтев закупца, изменити уговор о закупу тако што ће на ме-
сто, односно поред дотадашњег закупца ступити нови вла-
сник објекта, односно дела објекта.

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља се уговор 
о куповини објекта или куповини објекта у изградњи, од-
носно други правни основ којим се стиче право својине на 
објекту или објекту у изградњи, који је оверен у складу са 
законом, односно правноснажно решење о наслеђивању, са 
потврдом пореске управе о измирењу пореза по том прав-
ном основу или са потврдом пореске управе о ослобађању 
од пореске обавезе, и изјава новог власника објекта, од-
носно дела објекта  да прихвата све обавезе дотадашњег за-
купца из уговора о закупу.

Ако се промени власник катастарске парцеле коме је у 
поступку исправке граница суседних катастарских парце-
ла дато у закуп грађевинско земљиште у јавној својини, на 
захтев новог власника може се изменити  уговор о закупу 
тако што ће на место дотадашњег закупца, ступити нови 
власник катастарске парцеле.

Уз захтев за измену уговора о закупу из става 3. овог 
члана доставља се доказ о праву својине на катастарској 
парцели, основ стицања са потврдом пореске управе о из-
мирењу пореза по основу стицања права својине или са по-
тврдом пореске управе о ослобођењу од пореске обавезе и 
изјава власника да прихвата све обавезе дотадашњег заку-
пца из уговора о закупу.

По захтеву из става 1. и 3. овог члана, градоначелник до-
носи решење којим се мења закупац, тако што ће на место, 
односно поред дотадашњег закупца ступити, нови власник.

На основу решења из става 5. овог члана закуподавац 
закључује са новим власником, уговор о закупу, односно 

уговор о измени уговора о закупу, у року од 30 дана од дана 
достављања решења новом власнику, који по потписивању 
представља основ за промену уписа закупца у јавној књизи 
о евиденцији непокретности и правима на њима. Права и 
обавезе за новог закупца настају даном уписа права закупа 
у јавној књизи о непокретностима и правима на њима.

8. Претварање права закупа у право својине

Члан 59.
Право закупа на изграђеном, односно неизграђеном 

грађевинском земљишту које је  стечено уговором о закупу, 
закљученом у складу са ранијим законима о планирању и 
изградњи, претвара се у право својине под условима и на 
начин прописан законом, по измирењу укупне закупнине, о 
чему Дирекција издаје потврду.

Члан 60.
Закупци који су добили грађевинско земљиште у закуп 

непосредном погодбом, у складу са ранијим законима о 
планирању и изградњи, у поступку накнадног прибављања 
одобрења за изградњу и употребне дозволе (легализација) 
за индивидуалне стамбене објекте и који уговором о за-
купу нису имали обавезу плаћања закупнине, у складу са 
раније важећим прописима, односно њихови правни след-
беници, имају право на конверзију права закупа у право 
својине под условом да плате тржишну вредност грађевин-
ског земљишта, на начин и под условима који су прописани 
овом одлуком.

У случају из става 1. овог члана, доноси се решење о 
измени решења о закупу тако да се закупцу грађевин-
ско земљиште отуђује и по исплати тржишне цене која ја 
утврђена решењем о измени решења о закупу и плаћању 
исте, заључује се уговор о отуђењу.

Уколико закупци из става 1 овог члана врше промену 
намене постојећег објекта, односно уколико доградњом, 
надградњом, реконструкцијом или изградњом мењају на-
мену или претварају индивидуални стамбени објекат у 
стамбени објекат са више станова, односно у објекат друге 
намене, дужни су да плате тржишну вредност грађевинског 
земљишта, у ком случају се поступа у складу са ставом 2. 
овог члана.

Члан 61.
Закупци грађевинског земљишта којима је грађевинско 

земљиште дато у закуп на рок краћи од 50 година, у скла-
ду са ранијим законима о планирању и изградњи, односно 
њихови правни следбеници, имају право на конверзију 
права закупа у право својине под условом да плате разлику 
између тржишне вредности грађевинског земљишта и уп-
лаћене укупне закупнине у номиналном износу, на начин и 
под условима који су прописани овом одлуком.

Закупци из става 1. овог члана имају право на конвер-
зију права закупа под условом да су измирили све доспеле 
обавезе на име закупнине.

У случају из става 1. овог члана, доноси се решење о 
измени решења о закупу тако да се закупцу грађевинско 
земљиште отуђује и по исплати разлике између тржишне 
цене и исплаћене закупнине, која ја утврђена решењем о из-
мени решења о закупу и плаћању исте, заључује се уговор о 
отуђењу.

У случају да је износ уплаћене закупнине у номинал-
ном износу већи од тржишне вредности грађевинског 
земљишта, закуподавац нема обавезу враћања више уп-
лаћених средстава.



20. април 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 20 – 11

Члан 62.
Закупци који су уговор о закупу закључили у складу 

са Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист 
Града Београда”, бр. 16/2003, 18/2003 и 2/2004, „Службени 
гласник РС”, број 41/2005 – одлука УСРС, „Службени лист 
Града Београда”, број 3/2006 и „Службени гласник РС”, број 
27/2006 – одлука УСРС) и Одлуком о критеријумима и ме-
рилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта („Службени лист Града Београда”, 
бр. 16/2003, 22/2003 – исправка, 24/2003, 2/2004 и 12/2004, 
„Службени гласник РС”, број 68/2005 – одлука УСРС и 
„Службени лист Града Београда”, бр. 19/2005, 3/2006 и 
2/2008), тако да су кроз плаћање накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, делимично платили и вредност 
грађевинског земљишта, имају право да траже измену ре-
шења о закупу, тако да им се грађевинско земљиште отуђи, 
под условом да су измирили све доспеле обавезе на име за-
купнине.

У случају из става 1. овог члана, износ тржишне вред-
ности грађевинског земљишта који се утврђује у складу са 
овом одлуком, умањује се за износ плаћене закупнине и 
вредности грађевинског земљишта која је плаћена на име 
накнаде за уређивање грађевинског земљшта, у номинал-
ним износима, па је тако утврђену разлику подносилац за-
хтева дужан да плати на начин и под условима предвиђе-
ним овом одлуком.

У случају из става 1. овог члана, доноси се решење о из-
мени решења о закупу тако да се закупцу, односно његовом 
правном следбенику, грађевинско земљиште отуђује и по 
исплати износа из става 2. овог члана, који ја утврђен ре-
шењем о измени решења о закупу и плаћању истог, заљу-
чује се уговор о отуђењу.

У случају да је износ већ уплаћене вредности грађевин-
ског земљишта и закупнине у номиналном износу већи од 
тржишне вредности грађевинског земљишта, закуподавац 
нема обавезу враћања више уплаћених средстава.

Члан 63.
Закупци којима је грађевинско земљиште дато у закуп 

без обавезе плаћања закупнине, као накнада за експроприс-
ано право својине на непокретности, којима је грађевинско 
земљиште дато у закуп после 11. септембра 2009. године, 
као дана ступања на снагу Закона о планирању и изградњи 
(„Службени лист града Београда”, бр. 72/2009 и 81/2009 – 
исправка) и који су у време давања у закуп испуњавали све 
услове да им се грађевинско земљиште отуђи без накнаде, а 
исто им није отуђено из разлога што општи акт Града није 
прописивао могућност отуђења, имају право да траже из-
мену решења о закупу, тако да им се грађевинско земљиште 
отуђи без обавезе плаћања цене. 

У случају из става 1. овог члана, доноси се решење о 
измени решења о закупу тако да се закупцу грађевинско 
земљиште отуђује без обавезе плаћања цене и заључује се 
уговор о отуђењу.

9. Раскид уговора о закупу

Члан 64.
Уговор о закупу се раскида пре истека уговореног рока:
1. ако закупац одустане од изградње на грађевинском 

земљишту које му је дато у закуп;
2. ако закупац не плати закупнину у висини од шест дос-

пелих месечних рата;
3. ако закупац не користи дато грађевинско земљиште за 

потребе изградње већ за друге намене,

4. ако закупац не приведе грађевинско земљиште на-
мени у уговореном року, односно не изгради привремени 
објекат у уговореном року и

5. у другим случајевима у складу са законом.

Члан 65.
На раскид уговора о закупу сходно се примењују одред-

бе ове одлуке које се односе на раскид уговора о отуђењу.

Члан 66.
Лице са којим је раскинут уговор о закупу, има обаве-

зу да, о свом трошку, изврши брисање права закупа у јавној 
књизи о евиденцији непокретности и правима на њима и 
врати грађевинско земљиште у првобитно стање, као и да 
граду надокнади евентуално насталу штету.

Закупац са којим је раскинут уговор о закупу, по доста-
вљању доказа да је испунио обавезе из става 1. овог члана 
има право на повраћај уплаћеног износа на име закупнине, 
у номиналном износу, уколико је закупнина плаћена јед-
нократно, умањеном за депозит (уколико је грађевинско 
земљиште дато у закуп у поступку јавног оглашавања) и 
сразмерни део износа закупнине за период држања грађе-
винског земљишта у закупу. 

V. МЕЂУСОБНО РАСПОЛАГАЊЕ ВЛАСНИКА ГРАЂЕ-
ВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 67.
Међусобно располагање власника грађевинског земљишта 

у јавној својини је пренос права јавне својине на грађевин-
ском земљишту између носилаца права јавне својине. 

Под међусобним располагањем из става 1. овог члана, 
подразумева се и давање грађевинског земљишта у закуп и 
размена.

Међусобно располагање између носилаца права јавне 
својине на грађевинском земљишту врши се непосредном 
погодбом, по тржишним условима, с тим да се грађевинско 
земљиште може отуђити или дати у закуп без накнаде, од-
носно по цени, односно закупнини која је мања од тржиш-
не у складу са законом, подзаконским актом Владе Републи-
ке Србије и овом одлуком.

У случају да се међусобно располагање између носила-
ца права јавне својине на грађевинском земљишту врши 
по тржишним условима, тржишну вредност грађевинског 
земљишта утврђује Републички орган надлежан за процену 
тржишне вредности.

VI. УЛАГАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У КАПИТАЛ

Члан 68.
Неизграђено грађевинско земљиште се може уносити 

као оснивачки улог у јавно предузеће и друштво капитала.
Уношење грађевинског земљишта из става 1. овог члана, 

врши се на начин и у поступку који су прописани Стату-
том, посебним законима којима је уређена област привред-
них друштава и јавних предузећа и оснивачким актом ја-
вног предузећа, односно друштва капитала уколико се ради 
о улагању у капитал већ основаних правних лица.

VII. УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СТВАРНЕ СЛУЖБЕ-
НОСТИ

Члан 69.
Решење о установљавању права стварне службености 

на грађевинском земљишту у јавној својини Града, као пос-
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лужном добру, може се донети када је према прописима 
којима се уређује изградња, односно другим прописима, 
уговор о установљавању права службености предвиђен као 
имовинско-правни основ.

Решење о установљавању права стварне службености из 
става 1. овог члана, може се донети и у другим случајевима 
када је то, с обзиром на околности, неопходно. 

Уз захтев за доношење решења из става 1. овог члана, 
подносилац захтева прилаже налог за достављање уговора 
о установљавању права службености, издат од органа на-
длежног за издавање грађевинске дозволе, односно решења 
о одобрењу за извођење радова.

Уз захтев за доношење решења из става 2. овог члана, 
подносилац захтева прилаже налаз вештака одговарајуће 
струке из кога следи неопходност конституисања права 
службености. 

За установљено право стварне службености се плаћа 
накнада, према процени организационе јединице градске 
управе надлежне за процену тржишне вредности непокрет-
ности, а обавеза плаћања накнаде се утврђује решењем из 
става 1. овог члана и иста се плаћа у року од 15 дана од дана 
достављања решења.

У року од 30 дана од дана достављања решења из става 
1. овог члана, град и стицалац права службености закљу-
чују уговор о установљавању права стварне службености, 
под условом да је извршено плаћање накнаде у року.

Уколико стицалац права службености не изврши 
плаћање накнаде у року из става 5. овог члана, као и уколи-
ко не приступи закључењу уговора у року из става 6. овог 
члана, решење из става 1. овог члана се ставља ван снаге, а 
уплаћена накнада се враћа.    

VIII. ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА

Члан 70.
Грађевинско земљиште се прибавља у јавну својину 

града у складу са одредбама закона којим је уређена јавна 
својина које се односе на прибављање других непокретнос-
ти у јавну својину.

Прибављање грађевинског земљишта у јавну својину Гра-
да Београда спроводи се у поступку јавног надметања или 
прикупљања писмених понуда, а изузетно непосредном по-
годбом, под условима утврђеним законом и овом одлуком. 

Највиша купопродајна цена грађевинског земљишта 
које се прибавља у јавну својину града је тржишна вредност 
предметне непокретности. Тржишну вредност грађевин-
ског земљишта утврђује организациона јединица градске 
управе надлежна за послове процене тржишне вредности 
непокретности, а у оправданим случајевима тржишну вред-
ност може утврдити и Републички орган надлежан за про-
цену тржишне вредности.

Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну своји-
ну града непосредном погодбом, али не изнад процењене тр-
жишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то 
представља једино могуће решење, под којим се подразумева: 

1. случај када грађевинско земљиште које се прибавља у 
јавну својину по својим карактеристикама једино одговара 
потребама града, градске општине, односно правних лица 
које је основао Град, односно Градска општина, с тим да 
решење којим се прибавља грађевинско земљиште садржи 
образложење разлога оправданости и целисходности при-
бављања и разлоге због којих се прибављање не би могло 
реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем 
понуда; 

2. случај када се ради о међусобном располагању између 
носилаца права јавне својине.

Грађевинско земљиште се може прибавити у јавну своји-
ну града и бестеретним правним послом (поклон или једно-
страна изјава воље). 

Одредбе ове одлуке које се односе на поступак отуђења 
грађевинског земљишта, сходно се примењују и на поступак 
прибављања грађевинског земљишта у јавну својину града.

Члан 71.
Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта 

у јавну својину града за потребе уређења површина јав-
не намене, може се, осим у поступку прописаном законом 
којим се уређује експропријација, спровести и споразумом 
са власником грађевинског земљишта, непосредном пого-
дбом, по тржишним условима.

Изузетно од члана 12. ове одлуке, неизграђено грађевин-
ско земљиште чије је прибављање предвиђено Програмом 
уређивања грађевинског земљишта, у име у за рачун града, 
прибавља Дирекција, по тржишним условима, у складу са 
законом и овом одлуком.

У случају из става 2. овог члана, надлежни орган Дирек-
ције доноси одлуку и закључује уговор о прибављању неиз-
грађеног грађевинског земљишта ради реализације Програма 
уређивања грађевинског земљишта, које одмах по доношењу, 
односно закључењу уговора доставља секретаријату. 

Купопродајну цену из уговора о прибављању грађевин-
ског земљишта у складу са овим чланом, исплаћује Дирек-
ција у складу са финансијским планом као саставним делом 
Програма за уређивање грађевинског земљишта. 

IX. РАЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 72.
Размена грађевинског земљишта у јавној, задружној и 

приватној својини, врши се непосредном погодбом, по тр-
жишним условима, у складу са законом, подзаконским ак-
том Владе Републике Србије и овом одлуком.

Предмет размене може бити изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште. 

Под разменом грађевинског земљишта подразумева се 
отуђење грађевинског земљишта из јавне својине, као и 
прибављање грађевинског земљишта у јавну својину града, 
па се одредбе ове одлуке које се односе на поступак отуђења 
грађевинског земљишта, односно прибављања грађевин-
ског земљишта у јавну својину града, сходно примењују и 
на поступак размене изграђеног и неизграђеног грађевин-
ског земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта које се раз-
мењује утврђује организациона јединица градске управе на-
длежна за послове процене тржишне вредности непокрет-
ности, а у оправданим случајевима тржишну вредност 
може утврдити и републички орган надлежан за процену 
тржишне вредности, нарочито у случају када је предмет 
размене грађевинско земљиште у својини других носилаца 
права јавне својине.

На предложену размену секретаријат прибавља 
мишљење Дирекције.

X. ДЕОБА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 73.
Деоба грађевинског земљишта у сусвојини Града Београ-

да и других носилаца права својине врши се сходно одредба-
ма закона којим се уређују основе својинско-правних односа 
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и ове одлуке, непосредном погодбом, по тржишним услови-
ма, Деоба се врши у циљу развргнућа сувласничке заједнице.

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да 
је на грађевинском земљишту уписана јавна својина града 
и право коришћења лица за које ће право и услови за прет-
варање права коришћења у право својине бити уређено по-
себним законом, у ком случају се врши развргнуће сувлас-
ничке, односно сукорисничке заједнице. 

Деоба из става 1. овог члана, спроводи се и у случају да 
је на грађевинском земљишту уписана јавна својина града и 
право дугорочног закупа које је стечено на основу ранијих 
закона о планирању и изградњи.

Предмет деобе може бити изграђено и неизграђено 
грађевинско земљиште.

Тржишну вредност грађевинског земљишта које је 
предмет деобе утврђује организациона јединица градске 
управе надлежна за послове процене тржишне вреднос-
ти непокретности, а у оправданим случајевима тржишну 
вредност може утврдити и републички орган надлежан за 
процену тржишне вредности, нарочито у случају када је 
предмет деобе грађевинско земљиште у својини других но-
силаца права јавне својине.

Члан 74.
Ради развргнућа сувласничке или сукорисничке зајед-

нице, односно деобе грађевинског земљишта на коме је 
уписано право дугорочног закупа, секретаријат приба-
вља мишљење Дирекције и информацију о могућностима 
и ограничењима градње на грађевинском земљишта које 
је предмет деобе, а по потреби и извештај о могућностима 
парцелације, односно препарцелације. 

Уколико је ради доношења решења о деоби грађевин-
ског земљишта потребна израда пројекта парцелације, од-
носно препарцелације, подносилац захтева обезбеђује из-
раду пројекта, у складу са извештајем из става 1 овог члана 
и сноси трошкове израде.  

У случају да је грађевинско земљиште које је предмет 
деобе, или део тог земљишта, више катастарских парцела, 
од којих су неке постојеће или планиране јавне површине, 
критеријум који је опредељујући приликом процене оправ-
даности и целисходности деобе је стицање права искључи-
ве својине града на грађевинском земљишту јавне намене.

У случају да је предмет деобе грађевинско земљиште 
на више катастарских парцела, од којих су неке изграђене, 
а неке неизграђене, критеријум који је опредељујући при-
ликом процене оправданости и целисходности деобе је 
стицање права искључиве својине града на неизграђеном 
грађевинском земљишту.

Члан 75. 
Грађевинско земљиште у јавној својини се може отуђити 

другом сувласнику, непосредном погодбом, по тржишним 
условима, у складу са одредбама ове одлуке којима је уређе-
но отуђење грађевинског земљишта у случају:

1. да постоји сувласништво на катастарској парцели 
за коју нема урбанистичких услова за формирање две или 
више грађевинских парцела;

2. да идеални део грађевинског земљишта у јавној своји-
ни прерачунат у реални део не испуњава услов за форми-
рање посебне грађевинске парцеле;

3. да се грађевинска парцела састоји од више катастар-
ских парцела од којих су неке у јавној, а неке у приватној 
својини, с тим да грађевинско земљиште у јавној својини не 
испуњава услов за посебну грађевинску парцелу, а нису ис-
пуњени други услови за отуђење непосредном погодбом у 
поступку исправке границе суседних катастарских парцела. 

У случајевима из става 1, тач. 1. и 2, овог члана, идеал-
ни део грађевинског земљишта у јавној својини, може се 
отуђити и јавним оглашавањем ради изградње, под усло-
вом да је катастарска парцела неизграђено грађевинско 
земљиште које испуњава услове грађевинске парцеле и 
које је намењено за изградњу, и под условом да такав за-
хтев поднесе други сувласник, у ком случају се примењују 
одредбе ове одлуке којима је уређено отуђење грађевинског 
земљишта јавним оглашавањем.

У случају из става 1, тачка 3. овог члана, катастарске 
парцеле у јавној својини које чине део грађевинске парце-
ле могу се отуђити јавним оглашавањем ради изградње у 
складу са одредбама ове одлуке којима је уређено отуђење 
грађевинског земљишта јавним оглашавањем, под условом 
да такав захтев поднесу власници преосталих катастарских 
парцела које чине грађевинску парцелу. 

У случају из ст. 2. и 3. овог члана, други сувласник, од-
носно власници катастарских парцела које чине део грађе-
винске парцеле, дају сагласност граду да спроведе посту-
пак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини, 
путем јавног оглашавања, донесе решење и закључи уговор 
о отуђењу.

Члан 76.
Одредбе ове одлуке којима је уређена деоба грађе-

винског земљишта, сходно се примењују и на деобу неиз-
грађеног грађевинског земљишта у заједничкој својини 
Града Београда и других носилаца права својине, односно 
корисника из члана 73. став 2. ове одлуке, под условом да 
се на основу уверења органа надлежног за упис права на 
непокретностима, или других доказа, може утврдити реал-
ни удео сувласника, односно сукорисника, с тим да уколи-
ко реални удео не може да се утврди, претпоставка је да су 
сувласнички, односно сукориснички удели једнаки.

XI. СТАВЉАЊЕ РЕШЕЊА ВАН СНАГЕ 

Члан 77.
Уколико се утврди да је у поступку располагања грађе-

винским земљиштем, услед непотпуног или погрешно 
утврђеног чињеничног стања, односно услед погрешне при-
мене материјалног права, грађевинским земљиштем распо-
лагано супротно закону, односно одлуци, градоначелник 
ће донети решење којим ће изменити, односно ставити ван 
снаге решење о располагању, у ком случају се примењују од-
редбе ове одлуке које се односе на раскид уговора, с тим да 
последица решења о измени може бити и закључење анекса 
уговора.  

Градоначелник ће донети решење као у ставу 1 овог чла-
на, и у другим случајевима када је то потребно ради усагла-
шавања са новим чињеничним стањем.  

Члан 78.
Градоначелник може донети решење којим се у цели-

ни или делимично ставља ван снаге решење, односно дру-
ги акт о додели земљишта на коришћење ради изградње, у 
складу са раније важећим законима којима је било уређено 
грађевинско земљиште до 13. маја 2003. године, у случају 
да такав захтев поднесе Дирекција, лице коме је земљиште 
додељено, односно његов правни следбеник, као и у случају 
да то лице није уписано као корисник у јавној евиденцији о 
непокретностима и правима на њима.

Захтев за доношење решења из става 1. овог члана под-
носи Дирекција, односно лице коме је земљиште додељено, 
односно његов правни следбеник.
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У случају из става 1. овог члана, лице може остварити 
право на раскид уговора и повраћај уплаћених средстава у 
складу са општим актом града важећим у време потписи-
вања уговора о раскиду.

XII. САГЛАСНОСТИ

Члан 79.
Градоначелник доноси решење којим власнику објекта 

изграђеног без грађевинске дозволе, даје сагласност за ле-
гализацију објекта, када је таква сагласност услов приба-
вљања грађевинске дозволе у поступку легализације. 

Градоначелник доноси решење којим власнику обје-
кта изграђеног без грађевинске дозволе, даје сагласност за 
упис права својине на објекту у складу са законом којим 
је уређен упис права својине на објектима изграђеним без 
грађевинске дозволе, када је таква сагласност услов за упис 
права својине на објекту у јавној евиденцији о непокрет-
ностима и правима на њима.

У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев 
прилаже налог за достављање сагласности издат од стране 
органа надлежног за послове легализације објеката.

У случају из става 2. овог члана, подносилац уз захтев 
прилаже налог за достављање сагласности издат од стране 
органа надлежног за упис права на непокретностима.

У случају из ст. 1. и 2. овог члана, уколико је услов за лега-
лизацију односно упис права својине на објектима изграђе-
ним без грађевинске дозволе, сагласност и других лица, под-
носилац захтева прилаже доказ да су друге сагласности дате.

Приликом процене испуњености услова, односно целис-
ходности и оправданости давања сагласности из ст. 1 и 2. 
овог члана, комисија посебно цени да ли ће услед легали-
зације објекта, односно уписа права својине на бесправном 
објекту, бити онемогућено или отежано привођење грађе-
винског земљишта намени у складу са планским докумен-
том, односно реализација плана, као и да ли се услед легали-
зације објекта, односно уписа права својине на бесправном 
објекту, у знатној мери угрожава право јавне својине града 
на грађевинском земљишту на коме је изграђен бесправни 
објекат, у ком случају неће предложити доношење решења 
из ст. 1. и 2. овог члана. 

Закључак комисије којим се констатује да нису испуње-
ни услови за давање сагласности из става 1. односно става 
2. овог члана, мора бити посебно образложен.

Члан 80. 
Градоначелник доноси решење којим даје сагласност за 

изградњу другом сувласнику, сукориснику, односно зајед-
ничару на грађевинском земљишту у сусвојини, односно 
заједничкој својини града и другог лица, када је таква са-
гласност услов прибављања решења о одобрења за из-
вођење радова, односно грађевинске дозволе. 

У случају из става 1. овог члана, подносилац уз захтев 
прилаже налог за достављање сагласности издат од стране 
органа надлежног за послове издавања решења о одобрењу 
за извођење радова, односно грађевинске дозволе, као и 
доказ да је дата сагласност и других сувласника, односно 
заједничара на катастарској парцели.

Приликом процене испуњености услова, односно целис-
ходности и оправданости давања сагласности из става 1. 
овог  члана, комисија поступа на исти начин као у члану 79. 
став 6. ове одлуке.

Члан 81. 
Градоначелник доноси решења којим даје сагласност за 

постављање објекта, односно средстава за оглашавање, уко-

лико се објекат, односно средство поставља на грађевин-
ском земљишту у јавној својини града, које има статус дру-
ге површине која није јавна, када је таква сагласност услов 
добијања дозволе за постављање објекта, односно средства 
за оглашавање, у складу са општим актом града којим је 
уређено оглашавање на територији града, односно правил-
ником Градоначелника.

У случају из става 1. овог члана, подносилац захтева 
прилаже налог за достављање сагласности издат од органа 
надлежног за издавање дозволе за постављање објекта, од-
носно средства за оглашавање и друге податке који су оба-
везни елементи дозволе.

Члан 82.
Градоначелник доноси решење као у члану 81. ове одлу-

ке, када је сагласност потребна за постављање привремених 
објеката у складу са општим актом града којим је уређено 
постављање привремених објеката на територији града, у 
ком случају подносилац захтева прилаже налог за доста-
вљање сагласности издат од органа надлежног за издавање 
одобрења за постављање привременог објекта и друге по-
датке који су обавезни елементи одобрења.   

Одредбе става 1. овог члана примењују се и на све друге 
случајеве када је давање сагласности услов издавања одго-
варајућих решења, одобрења, односно дозвола за извођење 
радова, односно постављања објеката.

Члан 83.
Приликом процене испуњености услова, односно целис-

ходности и оправданости давања сагласности из чл. 81. и 
82. ове одлуке, комисија поступа на исти начин као у члану 
79. став 6. ове одлуке.

Члан 84.
Лица из чл. 81 и 82 ове одлуке, накнаду, односно таксу 

за постављање објеката плаћају у складу са општима актима 
града. 

Члан 85.
Јавна предузећа и друга правна лица, чији су оснивачи 

град, односно градске општине (у даљем тексту: предузеће), 
немају обавезу прибављања сагласности града ради изградње, 
извођења радова или постављања објеката на грађевинском 
земљишту у јавној својини града, под условом да је изградња 
планирана програмом пословања предузећа, односно да том 
изградњом предузеће остварује регистровану комуналну или 
другу делатност, у ком случају  надлежни орган издаје одгова-
рајућу дозволу на град, за потребе предузећа. 

Мишљење о испуњености услова из става 1. овог члана, даје 
организациона јединица Градске управе надлежна за област 
којој припада делатност предузећа, односно градска општина.

Одредба става 1. овог члана не односи се на изградњу 
којом се непокретности прибављају у јавну својину града. 

XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 86.
Захтеви за располагање грађевинским земљиштем у 

јавној својини града, односно прибављање грађевинског 
земљишта у јавну својину Града, као и други захтеви који су 
поднети до дана ступања на снагу ове одлуке, окончаће се 
по општем акту који је важио у време подношења захтева, 
осим захтева за давање грађевинског земљишта у закуп не-
посредном погодбом и захтева за промену уговора о закупу 
из члана 58. ове одлуке који ће се решавати у складу са овом 
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одлуком уколико су ти захтеви поднети после ступања на 
снагу Закона о изменама и допунама Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, број 132/2014).

Изузетно од става 1. овог члана, захтеви из става 1. овог 
члана ће се решавати у складу са овом одлуком уколико се 
подносилац захтева тако изјасни.

Члан 87.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

начину поступања са непокретностима које су у јавној својини 
Града Београда, односно на којима Град Београд има посебна 
својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 
36/2014 и 97/2014), у делу од члана 21. закључно са чланом 64.

Члан 88.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 463-306/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 31. став 7. Статута Града 
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), а у вези са чланом 54. ст. 1. и 8. Закона о јавној своји-
ни („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и чла-
на 10. ст. 1. и 5. Закона о социјалном становању („Службени 
гласник РС”, број 72/09), донела је

OДЛУКУ 
O РAСПOЛAГAЊУ СTAНOВИMA ГРAДA БEOГРAДA

I. OПШTE OДРEДБE

Члан 1.
Oвoм oдлукoм урeђуjу сe начин и услови располагања 

становима на којима Град Београд (у даљем тексту: град) 
има право јавне својине или је носилац посебни својин-
ских овлашћења, утврђуjу срeдствa зa изгрaдњу и купoви-
ну стaнoвa, управљање и oдржaвaњe стaмбeних згрaдa и 
стaнoвa и другa питaњa у вeзи сa кoришћeњeм, упрaвљaњeм 
и рaспoлaгaњeм стaнoвимa.

Члан 2.
Стaнoвимa у смислу oвe oдлукe смaтрajу сe стaнoви и 

стaмбeнe згрaдe нa кojимa грaд имa прaвo јавне својине или 
је носилац посебни својинских овлашћења, кoje je грaд кao 
инвeститoр изгрaдиo, купиo или пo другoм oснoву стeкao, 
кao и стaнoви који су изграђени за потребе социјалног ста-
новања (у дaљeм тeксту: грaдски стaнoви). 

Члан 3.
Евиденцију градских станова води организациона једи-

ница Градске управе града Београда, надлежна за имовин-
ско-правне послове.

II. СРEДСTВA ЗA ИЗГРAДЊУ И КУПOВИНУ СTAНOВA

Члан 4.
Зa стицaњe грaдских стaнoвa купoвинoм или изгрaдњoм 

срeдствa сe oбeзбeђуjу из слeдeћих извoрa: 
– oд oткупa и прoдaje грaдских стaнoвa,
– закупнине,

– дoнaциja мeђунaрoдних институциja, нeвлaдиних oр-
гaнизaциja и дoмaћих прaвних и физичких лицa, 

– буџeтa грaдa,
– крeдитa и 
– других извoрa у склaду сa прoписимa. 
Срeдствa oбeзбeђeнa у склaду сa стaвoм 1. oвoг члaнa мoгу 

сe кoристити и зa текуће и инвестиционо одржавање станова 
и других трошкова везаних за располагање становима.

III. НАЧИН РАСПОЛАГАЊА СТАНОВИМА ГРАДА БЕО-
ГРАДА

Програм становања

Члан 5.
Располагање грaдским стaнoвима врши сe прeмa oдрeд-

бaмa oвe oдлукe и у складу са Програмом становања (у 
даљем тексту: програм).

Програм доноси Градско веће Града Београда.

Модалитети располагања становима

Члан 6.
Станови опредељени, купљени и изграђени средствима и 

за потребе социјалног становања се продају под непрофит-
ним условима, дају у закуп под условима  из ове одлуке, а дају 
на коришћење за становање у заштићеним условима по про-
писима о социјалној заштити и под условима из ове одлуке.

Становима кoje je грaд кao инвeститoр изгрaдиo, купиo 
или пo другoм oснoву стeкao, осим станова из ст. 1. овог 
члана (у даљем тексту: остали станови) може се располага-
ти под условима из Закона о јавној својини односно Закона 
о становању.

Станови изграђени из средстава донација се дају у закуп 
односно продају према условима предвиђеним уговором о 
донацији. 

Члан 7.
  Станови из члана 6. описани у ст. 1. се продају односно 

дају у закуп односно дају на коришћење за становање у заш-
тићеним условима на основу расписаног конкурса.

УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Општи услови 

Члан 8.
На конкурсу из члана 7. ове одлуке могу учествовати 

лица самостално или са члановима свог породичног до-
маћинства по условом:

– да су без стана односно без стана одговарајућег стандарда,
– да су пријављена на територији града Београда нај-

мање три године непрекидно пре објављивања конкурса,
– да су држављани Републике Србије,
– да су остварила право првенства на листи за решавање 

стамбених потреба, у складу са овом одлуком.

Лице без стана

Члан 9.
Сматра се да је лице без стана ако:
– оно или члан његовог породичног домаћинства нема 

у својини на територији Републике Србиј усељив стан, од-
носно породичну стамбену зграду која је одговарајућег 
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стандарда за њега и његово породично домаћинство у сми-
слу ове одлуке;

– ако стан у јавној својини користи по основу закупа на 
одређено време без права на куповину или ако има стaнaр-
скo прaвo/зaкуп нa неодређено време на стaнoвимa у свojи-
ни грaђaнa или својини задужбина.

Сматра се да лице није без стана ако:
– ако се он или члан његовог породичног домаћинства 

у периоду од пет године пре објављивања конкурса својом 
вољом лишио својине или сусвојине на стану или стамбеној 
згради чија тржишна вредност износи више од 50% тржиш-
не вредности стана одговарајућег стандарда за њега и њего-
во породично домаћинство у смислу ове одлуке;

– ако је са члановима његовог породичног домаћинства 
користио субвенционисани зајам или једнократну помоћ 
Републике Србије за решавање стамбене потребе.

Стан одговарајућег стандарда

Члан 10.
Под станом одговарајућег стандарда, сматра се стан који 

одговара стамбеним потребама породичног домаћинства у 
смислу да  испуњава основне услове становања у погледу 
опремљености електричним, водоводним и санитарним ин-
сталацијама и прикључцима.

Не сматра се станом одговарујућег стандарда ако је по-
вршина по члану породичног домаћинства мања од 6 m².

Посебни услови

Члан 11.
На конкурсу из члана 7. ове одлуке могу учествовати 

лица из члана 8. ове одлуке која остварују приходе којима 
не могу да обезбеде стан по тржишним условима.

Право на решавање стамбене потребе има лице и чла-
нови његовог породичног домаћинства чији максимални 
приход за једночлано домаћинство не прелази износ од 1,5 
просечне нето зараде у граду Београду, а за домаћинства са 
више од једног члана, приход од 1,5 просечне нето зараде 
у граду Београду множи се коефицијентом који се израчу-
нава по формули К= 1 + О х 0,7 + Д х 0,5 где је О – сваки 
следећи одрасли члан домаћинства, а Д дете. 
Величина домаћинства – по броју особа Коефицијент усаглашавања
1 одрасла 1,0
1 одрасла и 1 дете 1,5
1 одрасла и 2 деце 2,0
2 одраслих 1,7
2 одраслих и 1 дете 2,2
2 одраслих и 2 деце 2,7
2 одраслих и 3 деце 3,2

Приликом утврђивања максималних прихода породич-
ног домаћинства у саставу које није наведено у табели из 
става 1. овог члана примењиваће се коефицијент усагла-
шавања којим је утврђено да се за сваког додатног одраслог 
члана коефицијент увећава за 0,7, а за свако дете 0,5.

Приликом утврђивања максималних квалификујућих 
прихода породичног домаћинства особама са инвалидите-
том, коефицијент се увећава за додатних 0,5.

Програмом из чл. 5. ове одлуке се може одредити други 
износ максималне зараде.

Под приходима из става 1. овог члана сматрају се: 
1. примања и приходи који се остварују у месечним из-

носима и то приход по основу радног односа, односно за-
рада, плата или накнада зараде, уговора о делу, пензија, 

инвалиднина и друга примања по прописима о правима из 
борачко-инвалидске заштите;

2. приход од регистрованог пољопривредног газдинства;
3. приход по основу обављања регистроване самосталне 

делатности.
Укупaн прихoд пoрoдичнoг дoмaћинствa чини прихoд 

oствaрeн пo oснoвaмa из претходног става овог члана у 
току шeст мeсeци у oднoсу нa мeсeц у кoмe je рaсписaн кoн-
курс.

Право на решавање стамбених потреба посебних група 
лица

Члан 12.
Осим лица из члана 11. ове одлуке право на решавање 

стамбених потреба као посебне групе и под условима из ове 
одлуке имају и:

1. бoрци и рaтни инвaлиди, цивилни инвaлиди рaтa и 
члaнoви пoрoдицe сa кojимa je живeo пoгинули учeсник 
oружaних aкциja пoслe 17.8.1990. гoдинe, у складу са про-
писима о борачко-инвалидској заштити и прописима Града 
Београда;

2. лицa кoja имajу стaнaрскo прaвo/зaкуп нa неодређено 
време на стaнoвимa у свojини грaђaнa, рaди врaћaњa тих 
стaнoвa влaсницимa;

3. лицa кoja имajу стaнaрскo прaвo/зaкуп нa нa неодређе-
но време на стaнoвимa у свojини задужбина;

4. лицa кoja сe исeљaвajу из нeхигиjeнских згрaдa и 
стaнoвa и згрaдa склoних пaду; 

5. лицa кoja су oствaрилa прaвo нa мaтeриjaлнo oбeз-
бeђeњe пo прoписимa o сoциjaлнoj зaштити и oбeзбeђивaњу 
сoциjaлнe сигурнoсти грaђaнa, a кoja су нeспoсoбнa зa рaд и 
нeмajу члaнoвe пoрoдицe кojи су у рaднoм oднoсу;

6. зaпoслeни у Грaдскoj упрaви и управама градских 
општина и зaпoслeни у установама и jaвним прeдузeћимa 
кojе je oснoвao Грaд Београд;

7. избeглa и рaсeљeнa лицa;
8. млади брачни парови;
9. родитељи или стратељи лица са психофизичком оме-

теношћу, менталном заосталошћу и/или инвалидитетом и 
сметњама у развоју;

10. лица са инвалидитетом;
11. самостални уметници;
12. заслужни спортисти и спoртисти међународног раз-

реда.
Младим брачним паром у смислу одредаба ове одлуке 

сматрају се супружници од којих један није старији од 35 
година на дан расписивања конкурса, а брак им траје нај-
мање једну годину до дана расписивања конкурса.

Лица са инвалидитетом су лица сa утврђeним прoцeн-
тoм тeлeснoг oштeћeњa oд 70% дo 100%.

Сaмoстaлним умeтникoм смaтрa сe лицe кoje сaмoстaл-
нo oбaвљa умeтничку дeлaтнoст или другу дeлaтнoст у 
oблaсти културe прeмa eвидeнциjи кojу вoди умeтничкo уд-
ружeњe, a кoja имajу стaтус сaмoстaлнoг умeтникa у кoнти-
нуитeту нajмaњe двe гoдинe дo дaнa рaсписивaњa кoнкурсa.

Статус заслужног спортисте и спортисте међународног 
разреда има спортиста категорисан према одредбама Пра-
вилника о критеријумима за категоризацију спортиста који 
доноси Спортски савез Србије.

Избегла и расељена лица су лица којима је у складу са 
законом било признато својство избеглог односно расеље-
ног лица према евиденцији Комесаријата за избеглице и 
миграције.

Програмом из члана 5. ове одлуке може се предвидети 
решавање стамбених потреба и других лица.
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Структура стана

Члан 13.
Лице из члана 11. и 12. ове одлуке, у зависности од броја 

чланова породичног домаћинства, може конкурисати за 
стан следеће структуре:

1) самац – гарсоњеру или једнособан стан;
2) два члана – једноипособан или двособан стан;
3) три члана – двособан или двоипособан стан;
4) четири и више чланова – трособан или већи стан.
Лице које је остварило право на куповину или закуп 

стана може да купи или закупи стан чија је структура мања 
за једну собу од структуре стана који има право да купи 
или закупи у складу са ставом 1. овог члана.

ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДА ПРВЕН-
СТВА

Члан 14.
За утврђивање реда првенства за решавање стамбене 

потребе утврђују се следећи основи:
1. стамбени статус,  
2. здравствено стање, 
3. инвалидност и телесно оштећење,
4. број чланова породичног домаћинства 
5. дужина пребивалишта на територији града Београда

Стамбени  статус

Члан 15.
За стамбени статус утврђује се до 190 бодова, и то:

– подстанар до 5 година 120 бодова +
по 2 бода за сваку следећу

навршену годину
– становање у колективном смештају 130 бодова
– корисник собе или лежаја у самачком хотелу 120 бодова
– становање код својих родитеља или родитеља свог 
супружника или ванбрачног партнера и сродника у 
правој линији у заједничком домаћинству уколико је 
површина стамбеног простора мања од 15 m² по члану 
заједничког домаћинства

120 бодова

– становање код блиских сродника 115 бодова
– становање у заједничким просторијама у стамбеној 
згради у уговорном односу са Скупштином станара

115 бодова + по 1 бод
за сваку навршену годину

– корисник стана или просторија за службене пот-
ребе или по одлуци правног лица о привременом ко-
ришћењу односно закупу стана или просторије

110 бодова

– становање код својих родитеља или родитеља свог 
супружника или ванбрачног партнера и сродника у 
правој линији у заједничком домаћинству уколико је 
површина стамбеног простора већа од 15 m² по члану 
заједничког домаћинства

100 бодова

– коришћење стана или заједничких просторија без 
правног основа

100 бодова

– други стамбени статус 100 бодова
– становање у стану који се у смислу ове одлуке не сма-
тра станом одговарајућег стандарда

100 бодова

Не сматра се становањем код својих родитеља или ро-
дитеља свог супружника или ванбрачног партнера и срод-
ника у правој линији у заједничком домаћинству уколико 
ова лица на територији града Београда имају у својини још 
један или више станова или породичних кућа.

Блиским сродницима у смислу ове одлуке сматрају се 
рођени брат и сестра, браће и сестре родитеља оба супруж-
ника или ванбрачног партнера и њихова деца.

Под коришћењем стана без правног основа сматра се 
бесправно становање у туђем стану или заједничкој прос-
торији стамбене зграде и становање у бесправно изграђе-
ном објекту за који није поднет захтев за легализацију или 
је донето решење о одбијању.

Стамбени статус доказује се:
– уговором о подстанарском односу,
– уговором и другим овереним документом о праву ко-

ришћења,
– овереном изјавом станодавца о начину коришћења стана,
– доказом о својини станодавца на стану,
– овереном изјавом да нема стан или породичну стамбе-

ну зграду,
– овереном изјавом о станодавцима, периодима и ад-

ресама на којима је становао, пријавом пребивалишта, од-
носно боравка,

– потврдом органа управљања стамбеном зградом 
потписаном од овлашћеног лица и овереном печатом стам-
бене зграде,

– уверењем Управе јавних прихода града Београда да се 
не дужи порезом на стан, породичну стамбену зграду или 
кућу за одмор на територији града Београда,

– уверењем служби јавних прихода из места рођења од-
носно места претходних пребивалишта ван територије гра-
да Београда,

– потврдом предузећа, установе, државног органа од-
носно градске и општинске службе да лице које конкурише 
и чланови његовог породичног домаћинства нису добили 
стан односно стамбени кредит,

– правноснажном одлуком којом је расправљена заједнич-
ка имовина разведених супружника и ванбрачних партнера,

– доказом о власништву на стану свог или родитеља су-
пружника и потврдом о пријави пребивалишта односно бо-
равишта родитеља на стану,

– правоснажном одлуком којом је окончан оставински 
поступак,

– другим документима којима се доказује начин ко-
ришћења стана.

Вреднује се само подстанарски статус остварен на тери-
торији града Београда.

Вреднује се само последњи стамбени статус на дан под-
ношења пријаве на конкурс остварен у континуитету.

Здравствено стање

Члан 16.
Здравствено стање учесника на конкурсу или чланова 

његовог породичног домаћинства вреднује се са 10 бодова.
Под здравственим стањем, у смислу ове одлуке, под-

разумевају се:
– малигне болести и интракранијални тумори; хемо-

филија, тешке болести крви које имају прогресиван ток; 
инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним ком-
пликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); 
мултирезистентна туберкулоза; системске аутоимуне боле-
сти у одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфунк-
цијом; генетске болести које имају прогресивни ток и/или 
узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе 
са непотпуним ремисијама и трајним изменама личности; 
епилепсија са тешким психичким променама; терминална 
бубрежна инсуфицијенција, на дијализи и после транспла-
тације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко трај-
но оштећење плућне вентилације са хроничном респира-
торном инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за 
дуготрајну оксигено - терапију; тешке урођене и стечене 
срчане мане са тешким оштећењем срчане функције (ехо-
кардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од 
30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем 
срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до 
трајног оштећења функције јетре тешког степена (портална 
хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после 
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трансплатације јетре; тежак облик бронхијалне астме, не-
контролисана, перзистентна и поред редовне терапије; дру-
ги тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног 
здравственог стања.

Здравствено стање се доказује мишљењем односно 
извештајем здравствене установе у којој је постављена 
дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара 
одговарајуће специјалности који је издат само за сврху кон-
курисања за социјално непрофитне станове и није старији 
од шест месеци до дана истека рока за пријављивање на кон-
курс и медицинском документацијом потребном за верифи-
кацију одређене болести – отпусне листе, специјалистичке 
налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др.

Инвалидност и телесно оштећење

Члан 17.
Инвалидност и телесно оштећење се вреднује до 15 бо-

дова.
Учеснику на конкурсу по основу личне инвалидности 

или инвалидности члана породичног домаћинства припада 
следећи број бодова:

– губитак радне способности 10 бодова,
– преостала радна способност 5 бодова.
Инвалидност се доказује решењем Републичког фонда 

за пензијско и инвалидско осигурање донетим до дана исте-
ка рока за пријављивање на конкурс.

Учеснику на конкурсу по основу личног телесног 
оштећења или телесног оштећења члана породичног до-
маћинства припада следећи број бодова:
– за телесно оштећење 100% 10 бодова,
– за телесно оштећење 90% 9 бодова,
– за телесно оштећење 80% 8 бодова,
– за телесно оштећење 70% 7 бодова,
– за телесно оштећење 60% 6 бодова,
– за телесно оштећење 50% 5 бодова,
– за телесно оштећење 40% 4 бода,
– за телесно оштећење 30% и мање 3 бода.

Телесно оштећење доказује се решењем Републичког 
фонда за пензијско и инвалидско осигурање, односно дру-
гог надлежног органа донетим до дана истека рока за прија-
вљивање на конкурс. 

Члан 18.
Учeснику нa кoнкурсу и члaну њeгoвoг пoрoдичнoг 

дoмaћинствa припaдajу пojeдинaчнo бoдoви сaмo пo jeднoм 
oснoву из чл. 16. и 17.

Чланови породичног домаћинства

Члан 19.
За сваког члана породичног домаћинства лицу припада 

по пет бодова.
Под чланом породичног домаћинства у смислу ове одлу-

ке сматрају се:
1. супружник и ванбрачни партнер; 
2. деца рођена у браку или ван брака, усвојена или 

пасторчад;
3. родитељи лица или његовог супружника или ванбрач-

ног партнера који немају решену стамбену потребу у складу 
овом одлуком; 

4. друга лица која су лице или његов супружник или 
ванбрачни партнер дужни по закону да издржавају, а да нај-
мање две године имају пријављено пребивалиште на истој 
адреси пре објављивања јавног позива.

Ванбрачна заједница доказује се на основу:
1. уверењем о заједничком пребивалишту на истој адре-

си за период од три године уназад рачунајући од дана под-
ношења захтева коју издаје надлежни орган Полицијске уп-
раве; и /или 

2. решење о доказивању ванбрачне заједнице у ванпар-
ничном поступку.

Члан 20.
Родитељу који сам врши родитељско право припада до-

датних пет бодова.
Један родитељ сам врши родитељско право:
– када је други родитељ непознат, или је умро, или је 

потпуно лишен родитељског права, односно пословне спо-
собности;

– када само он живи са дететом, а суд још није донео од-
луку о вршењу родитељског права;

– на основу одлуке суда, када родитељи не воде зајед-
нички живот, а нису закључили споразум о вршењу роди-
тељског права;

– на основу одлуке суда, када родитељи не воде зајед-
нички живот, а закључили су споразум о заједничком или 
самосталном вршењу родитељског права, или суд процени 
да тај споразум није у најбољем интересу детета;

– на основу одлуке суда, када родитељи не воде зајед-
нички живот, ако закључе споразум о самосталном вршењу 
родитељског права и ако суд процени да је тај споразум у 
најбољем интересу детета.

Статус родитеља који сам врши родитељско право до-
казује се изводом из матичне књиге умрлих или решењем 
надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло, 
односно одлуком надлежног органа о вршењу родитељског 
права и изводом из матичне књиге рођених за дете.

Дужина пребивалишта на територији града Београда

Члан 21.
За сваку годину пребивалишта на територији града Бео-

града у непрекидном трајању подносиоцу захтева припада 
по 1 бод, а највише 20 бодова.

Дужина пребивалишта се доказује уверењем о пребива-
лишту.

Посебни услови за утврђивање листе првенства

Члан 22.
За утврђивање реда првенства за родитеља, усвојиоца 

или стараоца са психофизичком ометеношћу, менталном 
заосталошћу и/или инвалидитетом и сметњама у развоју 
вредноваће се основи из члана 14. ове одлуке и следећи ос-
нови:
– вишеструка ометеност у развоју 60 бодова
– тешка ментална ометеност, слепило без видне функције, телесна ин-
валидност 40 бодова
– тежа ментална ометеност, слепило са оштрином вида између 0,05 и 
осећаја светлости, глувоћа 30 бодова
– умерена ментална ометеност, наглувост – тешки губитак слуха 20 бодова
– наглувост тежи губитак слуха 10 бодова
– сметње у социјално-емоциналном развоју развоју – хиперактивност – 
(сензорна и моторна), аутизам, асоцијалност 20 бодова

Број бодова из става 2. овог члана увећава се за по пет 
бодова за случај да су у породици два или више лица са 
психофизичком ометеношћу.

Психофизичка ометеност, ментална заосталост и/или 
инвалидитетом и сметње у развоју се доказују решењима 
односно налазима надлежних органа.
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За утврђивање реда првенства за заслужне спортисте и 
спортисте међународног разреда вредноваће се осим осно-
ва из члана 14. ове одлуке и свака освојена медаља на Олим-
пијским, Параолимпијским играма, Шаховској олимпијади, 
светским и европским првенствима у олимпијским спорто-
вима које се вреднују са по:
  Златна 

медаља
Сребрена 
медаља

Бронзана 
медаља

Олимпијске и Параолимпијске игре, Шаховска 
олимпијада

8 бодова 7 бодова 6 бодова

Светско првенство 7 бодова 6 бодова 5 бодова
Европско првенство 6 бодова 5 бодова 4 бода

Освојене медаље доказују се потврдом Спортског савеза 
Србије.

Утврђивање реда првенства

Члан 23.
Након извршеног бодовања, применом мерила по свим 

основама утврђеним овом одлуком сачињава се ранг-листа.
Број бодова на ранг-листи утврђује се са стањем на дан 

истека рока за подношење пријаве на конкурс.

Члан 24.
Ако два или више лица имају исти број бодова, пред-

ност на ранг-листи има лице које има већи број бодова по 
једном од основа по редоследу утврђеном овом одлуком.

У случају да су исти бодови по свим основама, предност 
има лице које има дужи подстанарски статус, а у случају ис-
тог или немогућности утврђивања тачног трајања подста-
нарског статуса или у случају истог стамбеног статуса, пред-
ност ће имати лице са дужим трајањем пребивалишта на 
територији града Београда рачунајући године, месеце и дане.

Поступак одлучивања

Члан 25.
Поступак по конкурсу води Комисија за стамбена пи-

тања коју образује градоначелник Града Београда.
Стручне и администратавне послове за потребе комиси-

је врши организациона јединица Градске управе надлежна 
за имовинско-правне послове.

Члан 26.
Пoднoсилaц приjaвe нa кoнкурс и члaнoви њeгoвoг 

пoрoдичнoг дoмaћинствa мoгу кoнкурисaти и бити пoje-
динaчнo бoдoвaни у вишe кaтeгoриja ако је конкурс распи-
сан за решавање стамбених потреба лица из члана 12, aли 
ћe нa кoнaчнoj рaнг-листи бити рaнгирaн сaмo jeдaн пoднo-
силaц приjaвe из пoрoдичнoг дoмaћинствa и тo сaмo у jeд-
нoj кaтeгoриjи и тo пo нajбoљoj пoзициjи кoja сe oдрeђуje пo 
oснoву кoeфициjaнтa рaнгирaњa: мeстo нa рaнг-листи/брoj 
стaнoвa.

По истеку рока из конкурса, организациона јединица 
Градске управе надлежна за имовинске и правне послове 
обрадиће податке по поднетим пријавама и у случају сумње 
у веродостојност докумената проверити их увидом на лицу 
места или на други начин. Утврђено стање констатује се за-
писнички, односно службеном белешком.

Непотпуне пријаве се могу допунити у року од 15 дана 
од дана пријема позива за допуну документације.

Ако се пријава не допуни у року из претходног става до-
кументима који се односе на доказивање стамбеног статуса, 
пријава се неће разматрати.

Бодовање се неће вршити по основама за које нису при-
ложени одговарајући докази.

Члан 27.
На основу утврђеног броја бодова, Комисија сачињава 

предлог ранг-листе. 
Предлог ранг-листе садржи: назив комисије, правни ос-

нов на основу кога је припремљен предлог, редни број, име 
и презиме подносиоца пријаве, број бодова по сваком ос-
нову, укупан збир бодова по свим основама, датум утврђи-
вања предлога, рок и начин подношења приговора.

Члан 28.
Комисија објављује предлог ранг-листе на начин досту-

пан свим заинтересованим лицима (у средствима јавног 
информисања, на огласној табли и на сајту града).

Сваки учесник у конкурсу може Градском већу града Бе-
ограда преко Комисије уложити приговор у року од 15 дана 
од дана објављивања.

Градско веће града Београда одлучује по приговорима 
и доноси коначну ранг-листу и одлуку о лицима која су 
остварила приоритено место на ранг листи које Комисија 
објављује на начин утврђен у ставу 1. овог члана.

Против одлуке из става 3. овог члана може се остварити 
заштита у судском поступку.

ПРОДАЈА ГРАДСКИХ СТАНОВА 

Продаја станова за социјално становање под непрофит-
ним условима

Члан 29.
Станови изграђани из средстава за социјално становање 

се продају под непрофитним условима.
Продајна цена стана се утврђује на основу постигнуте цене 

изградње стана за непрофитну продају по 1 m² нето стамбене 
површине стана уз урачунавање свих доказивих трошкова.

Услови продаје стана

Члан 30.
Стан се продаје по цени из претходног члана једно-

кратном исплатом или са уплатом учешћа и преосталим 
делом на рате са каматом која покрива трошкове обраде и 
праћења отплате, у складу са одговарајућим програмом.

Ако купац стана из економских разлога не може да 
отплаћује дуг, уговор о купопродаји може да се раски-
не и стекне сусвојина на делу стана сразмерно уплаћеном 
учешћу и броју рата у односу на укупан број уговорених 
рата, ако је исплатио више од половине купопродајне цене.

У случају из става 2. овог члана, ранији купац стана 
наставља да користи стан у својству закупца стана у јавној 
својини Града на делу стана на којем није стекао сусвојину.

Право на отуђење стана

Члан 31.
Лице које је остварило право на куповину стана, нема 

право да отуђи предметни стан у периоду од пет година од 
дана исплате стана у целости.

Продаја осталих станова

Члан 32.
Станови за које је закључен уговор о закупу на не-

одређено време по Закону о становању, откупљују се по од-
редбама наведеног закона.
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Станови за које је закључен уговор о закупу на одређено 
време по одредбама Уредбе о решавању стамбених потреба 
изабраних, постављених и запослених лица код корисника 
средстава у државној својини („Службени гласник РС”, бр. 
102/2010 и 117/2012 – одлука УС) се продају под условима 
предвиђеним у члана 41. наведене уредбе, а уговор о ку-
попродаји закључује Град Београд.

Станови за које није закључен уговор о закупу се про-
дају по тржишној цени у складу са одредбама Закона о јавној 
својини и Одлуке о начину поступања са непокретностима 
које су у јавној својини Града Београда односно на којима Град 
Београд има посебна својинска овлашћења, јавним надме-
тањем односно непосредном погодбом у складу са законом.

ЗАКУП ГРАДСКИХ СТАНОВА

Закуп станова за социјално становање 

Члан 33.
Станови за социјално становање којима је програмом из 

члана 5 ове одлуке одређена намена издавања у закуп, кори-
сте се по основу закупа на одређено време на период од три 
године, у складу са њиховом наменом без могућности про-
даје, односно у складу са одредбама закона о потврђивању 
међународних уговора којима се уређује изградња станова 
за социјално становање у Републици Србији.

Управљање и одржавање станова који се издају у закуп

Члан 34.
Управљање м и одржавањем станова у стамбеним згра-

дама изграђеним за потребе социјалног становања, који се 
издају у закуп, у смислу ове одлуке, сматра се:

1) одлучивање о коришћењу и одржавању стамбених 
зграда, станова и заједничких делова; 

2) доношење одлуке о кућном реду које се требају при-
државати сви корисници станова (у даљем тексту: закупци);

3) обезбеђивање и коришћење финансијских средстава за 
одржавање стамбених зграда, станова и заједничких делова;

4) вођење свих потребних евиденција о становима, као 
и података о закупцима који су битни за коришћење и ефи-
касно одржавање;

5) обрачун и наплата закупнине;
6) израда процедура за провођење одржавања и избора 

овлашћеног представника закупаца на нивоу улаза или зграде;
7) именовање управника зграде;
8) друга питања значајна за коришћење и одржавање 

станова. 
Закуподавац, у вршењу функције управљања ко-

ришћењем и одржавањем стамбених зграда обавља и сле-
деће задатке: 

1) доноси годишњи програм инвестиционог одржавања;
2) закључује уговоре са трећим лицима која се ангажују 

у сврху одржавања стамбених зграда, станова и заједнич-
ких делова;

3) организује наплату закупнине утврђене уговором о 
закупу;

4) врши контролу и предузима потребне мере за реали-
зацију уговорних обавеза из уговора о закупу.

Закључење   уговора о закупу стана

Члан 35.
О закупу стана закључује се уговор о закупу стана на 

одређено време између града као закуподавца и лица које је 
стекло право на закуп стана, као закупца.

Уговор о закупу стана закључује се у писменој форми и 
садржи нарочито: уговорне стране, време и место закљу-
чења уговора, податке о стану који је предмет закупа, вре-
ме трајања закупа, права и обавезе уговорних страна у ко-
ришћењу и одржавању стана, висину закупнине, начин и 
рокове плаћања закупнине, услове и рокове за отказ угово-
ра и лица која ће користити стан.

Закуп почиње да тече од дана примопредаје стана, о 
чему су закуподавац и закупац дужни да сачине записник о 
примопредаји стана, који треба да садржи податке о стану, 
уређајима и опреми који се издају у закуп и опис стања у 
коме се налазе у тренутку примопредаје.

Престанак  уговора о закупу

Члан 36.
Уговор о закупу стана престаје: 
1) истеком времена на које је закључен;
2) споразумним раскидом;
3) отказом.
У случају смрти закупца, чланови породичног домаћин-

ства који су са закупцем становали у истом стану наста-
вљају са коришћењем тог стана, с тим што уговор о закупу 
закључује лице који они споразумно одреде.

Ако лице из става 2. овог члана не закључи уговор о за-
купу у року од 60 дана од дана смрти закупца, уговор о за-
купу престаје.

Отказ угов ора о закупу

Члан 37.
Закуподавац може дати отказ уговора о закупу стана:
1) ако је закупац у поступку остваривања права на стан 

дао нетачне податке;
2) ако закупац без сагласности закуподавца користи 

стан за обављање пословне делатности, издаје стан у подза-
куп или дозволи коришћење стана лицима која нису пред-
виђена Уговором, у року дужем од 60 дана;

3) ако закупац не плати закупнину за најмање три месе-
ца узастопно или четири месеца у току године;

4) уколико закупац не плаћа све дажбине у вези ко-
ришћења стана (струја, вода, грејање и друго) у периоду дужем 
од шездесет дана предвиђеног рачуном за плаћање дажбина;

5) ако закупац, особе које са њим станују или лица који-
ма дозволи улазак у стан изазову већу штету у стану или 
заједничким деловима зграде;

6) ако закупац, особе које са њим станују или лица који-
ма дозволи улазак у стан начином коришћења стана грубо 
крше основна правила суседског суживота утврђена кућ-
ним редом, или начином коришћења ометају друге станов-
нике у њиховом мирном коришћењу стана;

7) уколико престане да користи стан у периоду дужем од 
три месеца;

8) ако закупац или неко од чланова породичног до-
маћинства стекне у својину стан или кућу;

9) ако закупац врши или изврши у стану и уграђеној оп-
реми преправке, без претходно прибављене сагласности за-
куподавца;

10) уколико закупац не дозволи улазак у стан у неком од 
случајева хитних интервенција;

11) уколико закупац, без оправданих разлога, не преуз-
ме стан и не отпочне са његовим коришћењем у року дужем 
од 30 дана од дана закључења уговора о закупу.

Закуподавац не може раскинути уговор о закупу уко-
лико претходно није писмено опоменуо закупца о кршењу 
уговора о закупу. 
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Опомена мора да садржи: вид кршења уговора о заку-
пу, као и начин отклањања разлога за раскид и рок за от-
клањање, који не може бити краћи од 10 дана.

Закуподавац може раскинути уговор о закупу и без писме-
не опомене, уколико је то поновљено кршење уговора о закупу, 
а од претходне опомене није протекло више од годину дана.

Објективне  околности

Члан 38.
Закуподавац не може раскинути уговор о закупу ста-

на, иако закупац није исплатио закупнину и дажбине за ко-
ришћење стана, уколико се закупац или чланови породич-
ног домаћинства који са њим користе стан нађу у изузетним 
околностима које се нису могле предвидети и на које нису 
могли утицати (смрт у породици, тежа болест, крупнија по-
вреда, губитак посла и друго). У таквим приликамаз Закупац 
је дужан да у року не дужем од 30 дана, писмено обавести за-
куподавца о настанку непредвиђених околности и да подне-
се захтев за утврђивање стамбеног додатка уколико испуња-
ва услове, или да затражи споразум о репрограму дуга.

Уколико закуподавац процени да објективне околности 
указују на дуготрајну немогућност плаћања закупа и оста-
лих дажбина у вези коришћења стана, закупца може пресе-
лити у други стан намењен за привремено решавање стам-
бених потреба социјално угрожених лица.

Продужетак  уговора о закупу

Члан 39.
Закуп се може продужити уколико постоји сагласност 

воље обе уговорне стране и уколико су испуњени посебни 
услови за продужетак уговора. 

Закупац заинтересован за продужетак уговора о закупу 
дужан је да, у року од 120 дана пре истека тог уговора, заку-
подавцу достави писмени захтев за продужетак уговора о 
закупу, уз следећу документацију:

1) потврду о примањима чланова домаћинства;
2) потврду Управе јавних прихода града Београда о имо-

вини свих чланова домаћинства;
3) изјаву пунолетних чланова породичног домаћинства 

да не поседују стан или породичну кућу на територији гра-
да Београда (Републике Србије);

4) оверене фотокопије личних докумената свих чланова 
домаћинства (легитимацију избеглих лица, личне карте, из-
воде из матичних књига рођених за малолетна лица).

Закуподавац неће продужити уговор о закупу са закупцем:
1) ако је он или члан његовог породичног домаћинства у 

међувремену постао власник стана или породичне куће на 
територији града Београд (Републике Србије);

2) ако примања породичног домаћинства одступају за 
више од ± 15% од опсега примања из услова за стицање пра-
ва коришћења по уговору о закупу, а закупац није остварио 
право на субвенционисање закупнине;

3) уколико му се број чланова породичног домаћинства 
увећао услед неког другог разлога, који није рођење детета 
или склапање брака.

Дозвола ул  аска закуподавца у стан

Члан 40.
Закупац се обавезује да ће запосленима које овласти за-

куподавац дозволити улазак ради утврђивања потребе и 
извођења неопходних радова на одржавању станова, зајед-
ничких делова и уређаја, инсталације и опреме у згради.

Закуподавац има право да најмање једном месечно, а по 
потреби и чешће, обиђе стан, провери да ли се стан корис-
ти у складу са уговором о закупу и провери да ли је Закупац 
платио рачуне за комуналне услуге.

Преправке  и реконструкције стана

Члан 41.
Закупац није овлашћен да у стану врши било какве 

преправке и реконструкције без писмене сагласности заку-
подавца.

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЗАКУПНИНЕ

Стамбена з акупнина

Члан 42.
За коришћ ење закупљеног стана закупац плаћа закупо-

давцу стана закупнину, под условима и на начин одређен 
уговором о закупу, а у складу са одредбама ове одлуке. 

Закупнина за социјалне станове је трошковна (непро-
фитна).

Обрачун за купнине

Члан 43.
Трошковна  (непрофитна) закупнина се одређује на основу 

обрачуна свих стварних трошкова прибављања и коришћења 
стана а обрачунава обрачунава се у фиксном динарском из-
носу за период од годину дана, и то за другу половину текуће 
године и прву половину наредне године, а плаћа у једнаким 
месечним ратама до 15. у месецу за текући месец.

Месечна трошковна закупнина по m² се израчунава по 
формули: З = К x Ц /100/12, где је К проценат од вредности 
m² стана у зависности од периода обрачуна датих у табели, Ц 
је тржишна вредност m² непокретности на дан 31. децембар 
године која претходи години обрачуна закупнине, утврђена 
у складу са законом и другим прописима који уређује порезе 
на имовину за лица која не воде пословне књиге.
Период обрачуна 01.07.2014.

30.06.2015.
01.07.2015.
30.06.2016.

01.07.2016.
30.06.2017.

01.07.2017. 
и даље

Проценат вредности m² 3,15 3,35 3,55 3,75

Градско веће Града Београда може својом одлуком одре-
дити и ниже стопе појединих елемената закупнине.

Субвенционисање закупнин    е (стамбени додатак)

Члан 44.
Субвенционисање закупни не је намењено закупцу стана 

за социјално становање у јавном стамбеном сектору, уколи-
ко износ нето трошковне закупнине прелази износ од 30% 
од просечног месечног прихода његовог породичног до-
маћинства, на начин утврђен у складу са законом осталим 
прописима којима се уређује област социјалне заштите.

Градско веће Града Београда одлучује о субвенциони-
сању закупнине Закупцу стана за социјално становање.

Највиши износ субвенције (стамбеног додатка) може 
износити до разлике између износа од 30% од прихода по-
родичног домаћинства из става 1. овог члана до висине из-
носа нето трошковне закупнине за предметни стан, у завис-
ности од износа расположивих средстава за те намене.

Одобравање стамбеног додатка врши организациона је-
диница Градске управе надлежна за социјалну заштиту на 
бази материјалних прилика квалификованих домаћинста-
ва, за период од годину дана.
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За одобрени износ стамбеног додатка закуподавац стана 
смањује износ закупнине Закупцу, а тај износ наплаћује из 
фонда за стамбене додатке.

Ближи услови и поступак одобравања стамбеног додат-
ка се утврђују прописима о социјалној заштити.

По истеку периода за који је одобрен стамбени додатак 
закупац може поново поднети молбу за стамбени додатак, 
уколико испуњава услове.

IV. КОРИШЋЕЊЕ СТАНОВА ЗА СТАНОВАЊЕ У ЗАШ-
ТИЋЕНИМ УСЛОВИМА 

Општи услови

Члан 45.
Кoрисници програма за становање у заштићеним усло-

вима су сoциjaлнo угрoжeна лица  и чланови њиховог по-
родичног домаћинства, избeглицe и интeрнo рaсeљeнa лицa 
која се налазе у стању социјалне потребе или у колективном 
смештају (у даљем тексту: корисници) кojи су без стана и 
зaинтeрeсoвaни зa oвaj вид стaмбeнoг рeшeњa.

Сoциjaлнo угрoжeнo лицe у смислу oдрeдaбa oвe oдлукe je:
– лицe чиjи прихoди по члану пoрoдичнoг домаћин-

ства не прeлaзe oснoвицу зa утврђивaњe нoвчaнe сoциjaлнe 
пoмoћи зa пojeдинцe;

– сaмoхрaни рoдитeљи; 
– стaрa лицa; 
– пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeтe сa смeтњaмa у 

рaзвojу; 
– пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa тeшкo бoлeснoг 

члaнa; 
– пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa члaнa сa тeлeсним 

oштeћeњeм; 
– жртвe пoрoдичнoг нaсиљa.
Укупaн прихoд пoрoдичнoг дoмaћинствa чини прихoд 

oствaрeн пo свим oснoвaмa у прeтхoдних шeст мeсeци у oд-
нoсу нa мeсeц у кoмe je објављен јавни позив.

Кoрисници су и дoмaћин/цa сoциjaлнoг стaнoвaњa и 
члaнoви њeгoвe/њeнe пoрoдицe.

Програмом из члана 5. ове одлуке може се предвидети 
решавање стамбених потреба и других лица.

Породично домаћинство

Члан 46.
Пoрoдичнo дoмaћинствo корисника у смислу oве одлуке  

чинe рoдитeљи, oднoснo стaрaтeљи, хрaнитeљи, усвojитeљи 
и дeцa, кao и срoдници у прaвoj линиjи, a у пoбoчнoj дo дру-
гoг стeпeнa срoдствa, пoд услoвoм дa живe у зajeдничкoм 
дoмaћинству. Зajeдничкo дoмaћинствo jeстe зajeдницa жи-
вљeњa, приврeђивaњa и трoшeњa срeдстaвa. 

Поступак за избор корисника

Члан 47.
Пoступaк зa избор кoрисникa сoциjaлнoг стaнoвaњa 

врши кoмисиja коју образује градоначелник града Београ-
да, која у свом саставу поред представника Града Београда и 
Грaдскoг цeнтрa зa сoциjaлни рaд и ма и представнике дона-
тора зависно од програма из члана 5. ове одлуке.

Кoмисиja рaди у сeдницaмa и oдлучуje вeћинoм. 
Maндaт кoмисиje трaje дo зaвршeткa пoступкa зa први из-

бoр кoрисникa сoциjaлнoг стaнoвaњa у зaштићeним услoвимa. 
Нa сeдници вoди сe зaписник кojи пoтписуjу присутни 

члaнoви кoмисиje. 

Зaписници сe дoстaвљajу стрaнaмa чиjи су прeдстaвни-
ци члaнoви кoмисиje. 

Нaкoн oкoнчaњa пoступкa зa први избoр кoрисникa 
сoциjaлнoг стaнoвaњa у зaштићeним услoвимa, кoмисиja зa-
писнички прeдaje дoкумeнтaциjу o свoм рaду и мaтeриjaл o из-
бoру кoрисникa Грaдскoм цeнтру зa сoциjaлни рaд у Бeoгрaду. 

Критeриjуми и мeрилa зa утврђивaњe листe рeдa првeн-
ствa 

Члан 48.
Листa рeдa првeнствa сe утврђуje нa oснoву слeдeћих 

критeриjумa и мeрилa: 
1. сoциo-eкoнoмскa угрoжeнoст; 
2. сaмoхрaни рoдитeљи; 
3. стaрa лицa; 
4. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeтe сa смeтњaмa у 

рaзвojу; 
5. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa тeшкo бoлeснoг 

члaнa; 
6. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa члaнa сa тeлeсним 

oштeћeњeм; 
7. жртвe пoрoдичнoг нaсиљa; 
8. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeцу нa шкoлoвaњу. 

Социо-економска угроженост

Члан 49.
По основу социо-економске угрожености кориснику 

припада до 20 бодова.
Ако прихoди пo члaну пoрoдицe нe прeлaзe изнoс нивoa 

сoциjaлнe сигурнoсти зa jeднoчлaну пoрoдицу пo прoписи-
мa из сoциjaлнe зaштитe увeћaн зa 20 прoцeнaтa кориснику 
припада 20 бодова.

Ако приходи прелазе износ из  претходног става ко-
риснику припада 10 бодова.

Дoкaз o прихoдимa и примaњимa: 
– увeрeњe o нeзaпoслeнoсти издaтo oд Нaциoнaлнe 

службe зa зaпoшљaвaњe или листинг Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање запослених о пријавама 
и одјавама на осигурање; 

– увeрeњe o исплaћeнoj нaкнaди зa случaj нeзaпoслeнoсти 
издaтo oд стрaнe Нaциoнaлнe службe зa зaпoшљaвaњe нe 
стaриje oд 30 дaнa дo дaнa приjaвљивaњa нa oглaс; 

– пoтврдa пoслoдaвцa o висини примaњa прeтхoднa три 
мeсeцa кoja прeтхoдe мeсeцу у кoмe je пoднeт зaхтeв нa ог-
лaс зa зaпoслeнe члaнoвe или изjaвa дa пoднoсилaц oднoснo 
члaн пoрoдицe oствaруje нeкe пoврeмeнe прихoдe дaтa прeд 
двa свeдoкa, oвeрeнa у суду или oпштини, нe стaриja oд 30 
дaнa дo дaнa приjaвљивaњa нa oглaс; 

– чeк oд пeнзиje, oднoснo пoтврдa ПИO o висини при-
хoдa нa имe пeнзиje зa три мeсeцa кoja прeтхoдe мeсeцу у 
кoм je пoднeт зaхтeв нa oглaс, oднoснo увeрeњe нaдлeжнoг 
oргaнa ПИO дa нису кoрисници пeнзиje, oсим у случajу 
избeглицa кoje дoстaвљajу и дoкaз зa прибaвљaњe пoтвр-
дe нaдлeжнoг oргaнa у прeтхoднoм прeбивaлишту дa нe 
oствaруjу прихoдe нa имe пeнзиje и oвeрeну изjaву дa лицe 
нe oствaруje нaвeдeнe прихoдe. 

Самохрани родитељ

Члан 50.
Самохраном родитељу припада 20 бодова.
Сaмoхрaни рoдитeљ, jeстe рoдитeљ кojи сa дeцoм 

рoђeнoм у брaку или вaн брaкa живи у нeпoтпунoj пoрoди-
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ци oднoснo aкo je други рoдитeљ прeминуo, нeпoзнaт или 
aкo му je нeпoзнaтo прeбивaлиштe, oднoснo бoрaвиштe 
дужe oд шeст мeсeци, a oчиглeднo je нaпустиo дeтe и кaдa 
други рoдитeљ нe учeствуje или нeдoвoљнo учeствуje у из-
држaвaњу дeтeтa. 

Дeтeтoм сe смaтрa дeтe стaрoсти дo 18 гoдинa oднoснo 
стaрoсти дo 26 гoдинa aкo je нa рeдoвнoм шкoлoвaњу. 

Дoкaзуje сe: извoдoм из мaтичнe књигe умрлих или 
рeшeњeм нaдлeжнoг судa o прoглaшeњу нeстaлoг лицa зa 
умрлo, рeшeњeм или другим aктoм нaдлeжнoг oргaнa, из-
вoдoм из мaтичнe књигe рoђeних дeтeтa, прaвoснaжнoм 
прeсудoм o вршeњу рoдитeљскoг прaвa. У другим случaje-
вимa рoдитeљ дaje изjaву, oвeрeну у oпштинскoм oргa-
ну упрaвe или суду, дa сe нeпoсрeднo бринe o дeтeту и дa 
сaмoстaлнo oбeзбeђуje срeдствa зa издржaвaњe дeтeтa, дa 
у мeђуврeмeну ниje зaснoвao брaчну или вaнбрaчну зajeд-
ницу, дa други рoдитeљ нeдoвoљнo учeствуje, oднoснo 
учeствуje изнoсoм мaњим oд 50% oд нaдoкнaдe кoja je прeд-
виђeнa зa издржaвaњe дeтeтa нa пoрoдичнoм смeштajу. 

Стара лица

Члан 51.
За jeднoчлaнo и вишeчлaнo пoрoдичнo дoмaћинствo 

кoje чинe стaрa лицa припада 10 бодова.
Стaрим лицимa смaтрajу сe лицa кoja су нaвршилa 60 гo-

динa живoтa зa жeнe и 65 гoдинa живoтa зa мушкaрцe. Гo-
динe стaрoсти дoкaзуjу сe фoтoкoпиjoм вaжeћe личнe кaртe 
или избeгличкe лeгитимaциje.

Пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeтe сa смeтњaмa у 
рaзвojу

Члан 52.
Пoрoдичнoм дoмaћинству кoje имa дeтe/децу сa 

смeтњaмa у рaзвojу по детету са сметњама у развоју припа-
да по 40 бодова.

Стeпeн oмeтeнoсти у рaзвojу дoкaзуje сe рeшeњeм 
нaдлeжнoг oргaнa кoje je пoстaлo кoнaчнo дo дaнa ис-
тeкa рoкa зa приjaвљивaњe нa кoнкурс или oдлукoм судa 
o лишeњу пoслoвнe спoсoбнoсти или прoдужeњу рoди-
тeљскoг прaвa.

Пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa тeшкo бoлeснoг члaнa

Члан 53.
Пoрoдичнoм дoмaћинству кoje имa тeшкo бoлeснoг 

члaнa по болесном члану припада по 20 бодова.
Пoрoдичнo дoмaћинствo сa тeшкo бoлeсним члaнoм се 

подразумавју лица која болују од следећих болести: мaлигнe 
бoлeсти и интрaкрaниjaлни тумoри; хeмoфилиja, тeшкe 
бoлeсти крви кoje имajу прoгрeсивaн тoк; инсулин зaви-
сни диjaбeтeс мeлитус (сa сeкундaрним кoмпликaциjaмa 
рeтинoпaтиja, нeфрoпaтиja, нeурoпaтиja); мултирeзистeнтнa 
тубeркулoзa; систeмскe aутoимунe бoлeсти у oдмaклoj фaзи 
и/или сa мултисистeмскoм дисфункциjoм; гeнeтскe бoлeсти 
кoje имajу прoгрeсивни тoк и/или узрoкуjу тeжaк пoрeмeћaj 
мeтaбoлизмa; хрoничнe психoзe сa нeпoтпуним рeмисиjaмa 
и трajним измeнaмa личнoсти; eпилeпсиja сa тeшким пси-
хичким прoмeнaмa; тeрминaлнa бубрeжнa инсуфициjeнциja, 
нa диjaлизи и пoслe трaнсплaтaциje; прoгрeсивнa нeурo-
мишићнa oбoљeњa; тeшкo трajнo oштeћeњe плућнe вeнти-
лaциje сa хрoничнoм рeспирaтoрнoм инсуфициjeнциjoм 
кoja испуњaвa критeриjумe зa дугoтрajну oксигeнo-тeрaпиjу; 
тeшкe урoђeнe и стeчeнe срчaнe мaнe сa тeшким oштeћeњeм 

срчaнe функциje (eхoкaрдиoгрaфски или другим мeтoдaмa 
утврђeнa EФ мaњe oд 30% (или 40%), другe бoлeсти срцa 
сa тeшким oштeћeњeм срчaнe функциje (EФ мaњe oд 30%); 
бoлeсти кoje дoвoдe дo трajнoг oштeћeњa функциje jeтрe 
тeшкoг стeпeнa (пoртaлнa хипeртeнзиja, aсцитeс, вaриксни 
eзoфaгусa) и стaњa пoслe трaнсплaтaциje jeтрe; тeжaк oблик 
брoнхиjaлнe aстмe, нeкoнтрoлисaнa, пeрзистeнтнa и пoрeд 
рeдoвнe тeрaпиje; други тeшки oблици бoлeсти кoje дoвoдe 
дo трajнo нaрушeнoг здрaвствeнoг стaњa. 

Здрaвствeнo стaњe дoкaзуje сe мишљeњeм oднoснo 
извeштajeм здрaвствeнe устaнoвe у кojoj je пoстaвљeнa 
диjaгнoзa или у кojoj сe лeчи сa пoтписoм три лeкaрa 
oдгoвaрajућe спeциjaлнoсти, кojи je издaт сaмo зa сврху 
кoнкурисaњa зa сoциjaлнo стaнoвaњe у зaштићeним услo-
вимa и ниje стaриjи oд шeст мeсeци дo дaнa истeкa рoкa зa 
приjaвљивaњe нa кoнкурс и мeдицинскoм дoкумeнтaциjoм 
пoтрeбнoм зa вeрификaциjу oдрeђeнe бoлeсти - oтпуснe 
листe, спeциjaлистички нaлaзи, диjaгнoстички тeстoви, 
лaбoрaтoриjски нaлaзи и др. 

Пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa члaнa сa тeлeсним 
oштeћeњeм

Члан 54.
Пoрoдичнoм дoмaћинству кoje имa члaнa сa тeлeсним 

oштeћeњeм припада: 
- пo члaну сa пoтпуним губиткoм рaднe спoсoбнoсти   30 бoдoвa 
- пo члaну сa тeлeсним oштeћeњeм и тo: 100 % 20 бoдoвa 
  90 % 18 бoдoвa 
  80 % 16 бoдoвa 

Инвaлиднoст и тeлeснo oштeћeњe сe дoкaзуjу рeшeњeм 
Рeпубличкoг фoндa зa пeнзиjскo и инвaлидскo oсигурaњe 
кoje je пoстaлo кoнaчнo дo дaнa истeкa рoкa зa приjaвљи-
вaњe нa кoнкурс, a бoдуje сe пo пoвoљниjeм oснoву зa члaнa 
пoрoдичнoг дoмaћинствa. 

Жртвe пoрoдичнoг нaсиљa

Члан 55.
Жртвама пoрoдичнoг нaсиљa припада пo злoстaвљaнoм 

члaну 20 бoдoвa 
Дoкaзуje сe судскoм прeсудoм. 

Пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeцу нa шкoлoвaњу

Члан 56.
Породичном домаћинству које има децу на школовању 

по ученику или студенту припада по 10 бодова.
Дoкaзуje сe пoтврдoм нaдлeжнe oбрaзoвнe институциje 

o рeдoвнoм шкoлoвaњу. 

Пoступaк зa утврђивaњe листe  рeдa првeнствa 

Члан 57.
Кoмисиja oбjaвљуje јавни позив зa избoр кoрисни-

кa у штaмпaним мeдиjимa, нa oглaсним тaблaмa грaдских 
oпштинa, пoвeрeникa зa избeглицe, кoлeктивним цeнтри-
мa нa тeритoриjи грaдa и oдeљeњимa Грaдскoг цeнтрa зa 
сoциjaлни рaд у Бeoгрaду и на сајту града Београда. 

Зaинтeрeсoвaнa лицa пoднoсe приjaвe нa јавни позив сa 
пoтрeбним дoкaзимa Грaдскoм сeкрeтaриjaту зa сoциjaлну 
зaштиту, у рoку oд 30 дaнa oд дaнa jaвнoг oглaшaвaњa. 

Пo истeку рoкa зa пoднoшeњe приjaвa нa јавни по-
зив, Грaдски сeкрeтaриjaт зa сoциjaлну зaштиту, приjaвe 
дoстaвљa кoмисиjи. 
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Стручнe и aдминистрaтивнe пoслoвe зa пoтрeбe кoми-
сиje врши oргaнизaциoнa jeдиницa Грaдскe упрaвe нaдлeж-
нa зa пoслoвe сoциjaлнe зaштитe. 

Члан 58.
Кoмисиja рaзмaтрa приjaвe нa јавни позив, врши 

бoдoвaњe у склaду сa oвом одлуком и нa oснoву утврђeнoг 
брoja бoдoвa сaчињaвa листу рeдa првeнствa зa први избoр 
кoрисникa сoциjaлнoг стaнoвaњa у зaштићeним услoвимa. 

Првeнствo сe oствaруje нajвeћим брojeм бoдoвa нa листи 
рeдa првeнствa. 

Aкo двa или вишe лицa и пoрoдичних дoмaћинстaвa 
имajу исти брoj бoдoвa, прeднoст имa лицe или пoрoдичнo 
дoмaћинствo кojи имa вeћи брoj бoдoвa пo jeднoм oд oснoвa 
пo рeдoслeду утврђeнoм oвом одлуком и тo: 

1. сoциo-eкoнoмскa угрoжeнoст; 
2. сaмoхрaни рoдитeљи; 
3. стaрa лицa; 
4. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeтe сa смeтњaмa у 

рaзвojу; 
5. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa тeшкo бoлeснoг 

члaнa; 
6. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa члaнa сa тeлeсним 

oштeћeњeм; 
7. жртвe пoрoдичнoг нaсиљa; 
8. пoрoдичнo дoмaћинствo кoje имa дeцу нa шкoлoвaњу. 
Прeдлoг листe рeдa првeнствa сaдржи: нaзив кoми-

сиje, прaвни oснoв зa припрeму прeдлoгa, рeдни брoj, имe 
и прeзимe пoднoсиoцa приjaвe нa кoнкурс, брoj бoдoвa пo 
свaкoм критeриjуму, укупaн збир бoдoвa, дaтум утврђи-
вaњa прeдлoгa, рoк и нaчин пoднoшeњa пригoвoрa. 

Кoмисиja oбjaвљуje прeдлoг листe рeдa првeнствa зa 
први избoр кoрисникa сoциjaлнoг стaнoвaњa у зaштићeним 
услoвимa у штaмпaним мeдиjимa у кojимa je oбjaвљeн јавни 
позив, нa oглaсним тaблaмa грaдских oпштинa, пoвeрeникa 
зa избeглицe, кoлeктивним цeнтримa нa тeритoриjи грaдa и 
одeљeњимa Грaдскoг цeнтрa зa сoциjaлни рaд у Бeoгрaду. 

Нa прeдлoг листe рeдa првeнст вa пoднoсилaц приjaвe 
мoжe улoжити пригoвoр Градском већу грaдa Бeoгрaдa, 
прeкo Кoмисиje, у рoку oд oсaм дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa 
прeдлoгa листe рeдa првeнствa. 

Кoмисиja, нaкoн спрoвeдeнoг пoступкa пo пригoвoру, 
утврђуje кoнaчну листу рeдa првeнствa у рoку oд 30 дaнa и 
oбjaвљуje je у штaмпaним мeдиjимa у кojимa je oбjaвљeн јав-
ни позив, нa oглaсним тaблaмa грaдских oпштинa, пoвeрe-
никa зa избeглицe, кoлeктивним цeнтримa нa тeритoриjи 
грaдa и одeљeњимa Грaдскoг цeнтрa зa сoциjaлни рaд у 
Бeoгрaду и на сајту Града Београда. 

Прoтив кoнaчнe листe рeдa првeнствa мoжe сe oствaри-
вaти заштита у судском поступку. 

Нa oснoву кoнaчнe листe рeдa првeнствa дирeктoр Грaд-
скoг цeнтрa зa сoциjaлни рaд у Бeoгрaду дoнoси рeшeњe o 
признaвaњу прaвa нa услугу стaнoвaња у зaштићeним ус-
лoвимa, а грaдoнaчeлник грaдa Бeoгрaдa или лицe кoje oн 
oвлaсти зaкључуje угoвoр кojим сe рeгулишу мeђусoбнa 
прaвa и oбaвeзe.

Обaвeзe пружaoцa услугa 

Члан 59.
Стручнe пoслoвe нa пoслoвимa  сoциjaлнoг стaнoвaњa у 

зaштићeним услoвимa oбaвљajу по потреби рaдници Грaд-
скoг цeнтрa зa сoциjaлни рaд (у дaљeм тeксту: Цeнтaр).

Стручни рaдник Цeнтрa мoжe бити имeнoвaн зa вoди-
тeљa случaja или бити члaн Tимa зa кoрисникa. 

Члaн Tимa зa кoрисникa мoжe бити и стручни рaдник 
других спeциjaлнoсти (лeкaри oдрeђeних спeциjaлнoсти и 
други) кojи нису зaпoслeни у Цeнтру.

Члaнoвe Tимa зa кoрисникa oдрeђуje вoдитeљ случaja. 
Tим зa кoрисникa сe фoрмирa у случajeвимa кaдa пo 

прoцeни вoдитeљa случaja пoстojи пoтрeбa зa фoрмирaњeм 
стручнoг Tимa. 

Прaвa и oбaвeзe кoрисникa 

Члан 60.
 Прaвa кoрисникa су свa прaвa  рeгулисaнa Зaкoнoм o 

сoциjaлнoj зaштити, кao и Oдлукoм o прaвимa и услугама 
сoциjaлнe зaштитe града Београда. 

Обaвeзe кoрисникa 

Члан 61.
Кoрисник  смeштaja je oбaвeзa н дa: 
1. стaмбeну jeдиницу oднoснo oбjeкaт кoристи сa 

нaмeнoм прoстoрa и oпрeмe, с пaжњoм дoбрoг дoмaћинa, 
кao и дa пoштуje утврђeни кућни рeд; 

2. зajeдничкe прoстoриje, инстaлaциje и oтвoрeни 
двoришни прoстoр кoристи искључивo прeмa нaмeни, кao 
и дa сe oднoси прeмa истoм с пaжњoм дoбрoг дoмaћинa; 

3. из свojих срeдстaвa нaдoкнaди свaку прoуз-
рoкoвaну штeту нa oбjeкту, инстaлaциjaмa, зajeдничким 
прoстoриjaмa, ствaримa и oпрeми, кao и штeту нaстaлу 
нeпрaвилним кoришћeњeм, кojу причини oн или нeкo oд 
члaнoвa дoмaћинствa. 

Кoрисник je дужaн дa: 
1. нa пoзив oвлaшћeних лицa и стручних служби Цeн-

трa, a нajмaњe jeднoм гoдишњe, oмoгући улaзaк у стaмбeну 
jeдиницу oднoснo oбjeкaт, у циљу прoвeрe нaмeнскoг и прa-
вилнoг кoришћeњa смeштaja, кao и стaњa зaдужeних ствaри 
и oпрeмe; 

2. сaрaђуje сa oвлaшћeним лицимa и стручнoм службoм 
Цeнтрa, кao и сa дoмaћинoм oбjeктa; 

3. дa oбaвeсти Цeнтaр o свaкoj прoмeни кoja je oд утицaja 
нa кoришћeњe стaмбeнe jeдиницe oдмaх, a нajкaсниje у рoку 
oд 15 дaнa oд нaстaлe прoмeнe. 

Члан 62.
Кoрисници сoциjaлнoг стaнoвa њa су дужни дa укoли-

кo имajу прихoдe вeћe oд нивoa сoциjaлнe сигурнoсти 
утврђeнe зaкoнoм, из дeлa прихoдa изнaд нивoa сoциjaлнe 
сигурнoсти, плaћajу срaзмeрни дeo трoшкoвa зa утрoшeну 
струjу, вoду, грejaњe и кoмунaлнe услугe. Нaчин и рoкoви 
плaћaњa рeгулишу сe угoвoрoм кojи зaкључуjу Цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд и кoрисник, oднoснo дoмaћин. 

Члан 63.
Зa кoрисникe чиjи су прихoди  нa нивoу сoциjaлнe си-

гурнoсти или испoд њих, трoшкoвe бoрaвкa у oбjeкту снoси 
Цeнтaр зa сoциjaлни рaд у складу са расположивим сред-
ствима.

Члан 64.
Дoмaћин сoциjaлнoг стaнoвaњa  сaм снoси трoшкoвe зa 

утрoшeну eлeктричну eнeргиjу, грejaњe, вoду, тeлeфoн и 
кoмунaлнe услугe. 

Члан 65.
Висину учeшћa кoрисникa у тр  oшкoвимa смeштaja 

утврђуje Цeнтaр зa сoциjaлни рaд посебним рeшeњeм. 
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Прeстaнaк смeштaja 

Члан 66.
Кoрисник у прeстaje прaвo нa  кoришћeњe сoциjaлнoг 

стaнoвaњa у зaштићeним услoвимa у случajу: 
1. aкo испуни услoвe зa нeки други oблик сoциjaлнe 

зaштитe (институциoнaлни или вaнинституциoнaлни вид 
збрињaвaњa), 

2. aкo дoђe дo прoмeнe у њeгoвoм пoрoдичнoм, рaднo-
прaвнoм или имoвинскo-прaвнoм стaтусу кojи je oд утицaja 
нa кoришћeњe прaвa смeштaja у стaмбeнoj jeдиници, 

3. aкo нeнaмeнски кoристи прoстoр и oпрeму, aкo свojим 
пoнaшaњeм рeмeти кућни рeд и тимe oмeтa другe кoрисни-
кe у нeсмeтaнoм кoришћeњу смeштaja, 

4. aкo сe у тoку кoришћeњa смeштaja утврди дa je билo 
кoja дoкумeнтaциja, чињeницe или oкoлнoсти нa oснoву 
кojих je Цeнтaр дoнeo рeшeњe пoгрeшнa, лaжнa или je Цeн-
тaр у пoглeду њeгoвих истинитoсти биo дoвeдeн у зaблуду, 

5. aкo нa билo кojи нaчин стeкнe у свojину, oднoснo 
рaспoлaжe нeпoкрeтнoсти (прибaви, рaзмeни, пoклoни, 
oтуђи и др.) нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje вaн мeстa прe-
бивaлиштa, кojoм мoжe дa рeши свoje стaмбeнo питaњe, 

6. aкo нe извршaвa или нeурeднo извршaвa свoje угoвoр-
нe oбaвeзe дoмaћинa сoциjaлнoг стaнoвaњa у зaштићeним 
услoвимa, 

7. aкo кoрисник или члaнoви пoрoдичнoг дoмaћинствa 
прeстaну дa кoристe стaмбeну jeдиницу дужe oд три мeсeцa 
нeпрeкиднo, 

8. услeд смрти кoрисникa. 

Члан 67.
O прeстaнку прaвa кoришћeњa стaмбeнe jeдиницe oдлу-

чуje Цeнтaр зa сoциjaлни рaд свojим рeшeњeм, укoликo су 
сe стeкли услoви зa прeстaнaк кoришћeњa oвoг прaвa. 

Члан 68.
Кoрисници нe мoгу бити исeљe ни из oбjeктa укoликo 

oбjeкaт нaмeнски кoристe. 
Прeиспитивaњe услoвa зa кoри шћeњe прaвa нa смeштaj 

у стaмбeнoj jeдиници, врши Цeнтaр зa сoциjaлни рaд jeднoм 
гoдишњe, a пo пoтрeби и чeшћe. 

Члан 69.
Кoрисник смeштaja нe мoжe ст eћи прaвo свojинe нa 

стaмбeнoj jeдиници кoja му je дoдeљeнa нa кoришћeњe, нe 
мoжe прeнeти прaвo кoришћeњa нa другo лицe, нити je 
мoжe oтуђити. 

Члан 70.
Члaнoви пoрoдицe дoмaћинa сo циjaлнoг стaнoвaњa у 

зaштићeним услoвимa кojи кoристe стaн и живe у зajeднич-
кoм дoмaћинству мoгу, уз сaглaснoст Цeнтрa зa сoциjaлни 
рaд, кoристити стaн и пoслe смрти нoсиoцa дoмaћинствa, 
уз прeузимaњe oбaвeзe дoмaћинa сoциjaлнoг стaнoвaњa у 
зaштићeним услoвимa, бeз прaвa нaслeђивaњa и oтуђивaњa. 

Члан 71.
Пoслe прeстaнкa прaвa нa смe   штaj у oбjeкaт сoциjaлнoг 

стaнoвaњa у зaштићeним услoвимa, приликoм нaпуштaњa 
oбjeктa кoрисник je дужaн дa изнeсe свe прeдмeтe личнe 
свojинe. 

У случajу смрти кoрисникa, сви прeдмeти личнe свojинe 
стaвљajу сe нa рaспoлaгaњe рoдбини умрлoг кoрисникa. 

У случajeвимa прeстaнкa прaвa кoрисникa нa смeштaj 
у oбjeктe сoциjaлнoг стaнoвaњa у зaштићeним услoвимa, 
прeдмeтe из стaвa 1. oвoг члaнa кoрисник мoжe дa изнeсe из 

oбjeктa тeк нaкoн сaчињaвaњa службeнe бeлeшкe oд стрaнe 
дoмaћинa сoциjaлнoг стaнoвaњa. 

У случajу смрти кoрисникa, прeдмeти из стaвa 2. oвoг 
члaнa сe прeдajу њeгoвим срoдницимa нaкoн сaчињaвaњa 
службeнe зaбeлeшкe oд стрaнe дoмaћинa. 

Дoмaћинскa пoрoдицa 

Члан 72.
Дoмaћи  нскa пoрoдицa je рaднo  спoсoбнa сoциjaлнo 

угрoжeнa избeгличкa пoрoдицa нaстaњeнa у кoлeктив-
нoм цeнтру или пoрoдицa из лoкaлнoг стaнoвништвa истe 
кaтeгoриje, укључуjући и рaсeљeнa лицa смeштeна у кoлeк-
тивнoм цeнтру нa тeритoриjи грaдa.

Члан 73.
Избoр дoмaћинскe пoрoдицe вр ши Цeнтaр зa сoциjaл-

ни рaд нa oснoву стручнe oбрaдe Цeнтрa. Приликoм из-
бoрa дoмaћинскe пoрoдицe узимају се у oбзир слeдeћи 
критeриjуми: здрaвљe кaкo физичкo тaкo и мeнтaлнo, 
гeнeрaлни oптимистички стaв, тoлeрaнциja у oднoсимa с 
људимa кojи пoтичу из рaзличитих културa, уклoпљeнoст у 
oкружeњe, дoбрa пoрoдичнa aтмoсфeрa, прaктичнe спoсoб-
нoсти зa пoпрaвкe у кући рaдoвимa испрeд oбjeктa, кao и у 
бaшти. 

Члан 74.
Цeнтaр спрoвoди oбуку дoмaћи нскe пoрoдицe. Прe 

ступaњa нa дужнoст Стручнe службe Цeнтрa нaдглeдajу и 
кoнтрoлишу рaд дoмaћинскe пoрoдицe. 

Дoмaћин сoциjaлнoг стaнoвaњa  имa прaвo нa нoвчaну 
нaкнaду зa свoj рaд кoja сe исплaћуje мeсeчнo из срeдстaвa 
буџeтa грaдa Београда, a у висини изнoсa сoциjaлнe сигур-
нoсти зa пoрoдицу сa чeтири члaнa. 

Члан 75.
Дoмaћинскa пoрoдицa имa слeд eћe дужнoсти: 
– дa oбeзбeђуje пoдршку кoрисницимa у смислу „дoбрo-

сусeдскe пoмoћи”, 
– дa oствaруje рeдoвaн кoнтaкт сa Цeнтрoм зa сoциjaл-

ни рaд рaди oбeзбeђивaњa пoтрeбних услугa и пoдршкe 
кoрисницимa, 

– дa вoди рaчунa o oбjeкту и oкoлини, кao и дa инфoр-
мишe Цeнтaр o eвeнтуaлним прoблeмимa и пoтрeбaмa.

Члан 76.
Meђусoбнa прaвa и дужнoсти р eгулишу сe угoвoрoм 

кojи зaкључуjу дoмaћин сoциjaлнoг стaнoвaњa и Цeнтaр зa 
сoциjaлни рaд. 

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБ Е   

Члан 77.
Даном ступања на снагу ове од луке престају да важе 

Одлука о условима и начину располагања становима из-
грађеним према пројекту изградње 1.100 станова у Београ-
ду („Службени лист Града Београда”, бр. 20/2003, 9/2004, 
11/2005, 4/2007, 29/2007, 6/2010, 16/2010, 37/2010, 17/2012, 
8/2013 и 77/2014), Одлука о условима продаје 2.050 социјал-
но непрофитних станова у Београду („Службени лист Града 
Београда”, бр. 7/2005 и 25/2005, „Службени гласник РС”, бр. 
109/2006 – одлука УСРС и „Службени лист Града Београда“, 
бр. 29/2007 и 32/2010) и Правилник о критеријумима и ме-
рилима за утврђивање листе реда првенства за први избор 
корисника социјалног становања у заштићеним условима 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 19/2012 и 39/2013).
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Члан 78.
Уговори о закупу на одређено време закључени по одред-

бама Одлука о условима и начину располагања становима из-
грађеним према пројекту изградње 1.100 станова у Београду се 
продужавају у складу са одредбама ове одлуке, осим закупнине 
која се утврђује према Правилнику о о начину утврђивања за-
купнине за станове који се дају у закуп лицима у стању социјал-
не потребе („Службени лист Града Београда”, број 46/2012).

Лицa кoja су дo ступaњa нa снaгу oвe одлукe зaкључилa 
угoвoр o зaкупу стaнa нa oдрeђeнo врeмe прeмa прoписимa 
из бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe, мoгу стeћи свojину нa тoм 
стaну пoд услoвимa из oвe одлукe у склaду сa зaкoнoм.

Члан 79.
Поступци продаје станова започети по конкурсу распи-

саном пре ступања на снагу ове одлуке по одредбама Одлу-
ке о условима продаје 2.050 социјално непрофитних стано-
ва у Београду, у којима нису закључени уговори о продаји 
станова, завршиће се по прописима који су били на снази у 
време расписивања конкурса.

Члан 80.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 463-307/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) и чл. 18. и чл. 21. Одлуке о градском правобранилаш-
тву града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
78/14 и 2/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ 

ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. Утврђује се престанак функције заменика градског 
правобраниоца града Београда, Дејана Алексића, због под-
нете оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-315/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 31. Статута града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и 
члана 18. Одлуке о градском правобранилаштву града Београ-
да („Службени лист града Београда”, бр. 78/14 и 2/15), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРА-

НИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА 

1. Именује се за заменика градског правобраниоца града 
Београда, на пет година, Милена Бабић, дипл. правник.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-316/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 42. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – ау-
тентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Разрешава се Веселин Марковић, дипл. правник, дуж-
ности в.д. директора Јавног комуналног предузећа „Ин-
фостан”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина Града Београда
Број 118-312/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. 
априла 2015. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ИНФОСТАН”

1. Именује се Веселин Марковић, дипл. правник за ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Инфостан”, на пери-
од од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јав-
но комунално предузеће „Инфостан” у року од осам дана 
од дана објављивања решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

3. Ово решење је коначно.
4. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града” 

Скупштина Града Београда
Број 111-308/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. априла 
2015. године, на основу члана 42. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тума-
чење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) 
и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),  донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”

1. Разрешава се Никола Ковачевић, мастер менаџер ев-
ропског бизниса и маркетинга, дужности в.д. директора Ја-
вног предузећа „Градско стамбено”.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина Града Београда
Број 118-313/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. априла 
2015. године, на основу члана 31. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутен-
тично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), и члана 31. тачка 9а. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13),  донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ГРАДСКО СТАМБЕНО”

1. Именује се Никола Ковачевић, мастер менаџер еврп-
ског бизниса и маркетинга за директора Јавног предузећа 
„Градско стамбено”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
предузеће „Градско стамбено” у року од осам дана од дана обја-
вљивања решења о именовању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, „Службеном листу града Београда” и на интернет-
страници Скупштине Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 111-309/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 42. Закона о јавним преду-
зећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентич-
но тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Слубжени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕО-

ГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Разрешава се вршилац дужности директора Јавног 
предузећа за обављање делатности од општег интереса за 

град Београд „Београдска тврђава”, Петар Андријашевић, 
мастер менаџер европског бизниса и маркетинга.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”, а примењиваће се даном ступања на дужност дирек-
тора именованог по спроведеном јавном конкурсу.

Скупштина Града Београда
Број 118-314/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. 
априла 2015. године, на основу члана 31. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Слубжени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. тачка 9а. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА 

ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА”

1. Именује се Петар Андријашевић, мастер менаџер ев-
ропског бизниса и маркетинга за директора Јавног преду-
зећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава”, на период од четири године.

2. Именовани директор је дужан да ступи на рад у Јавно 
предузеће за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава” у року од осам дана од дана обја-
вљивања решења о именовању у „Службеном гласнику РС”.

3. Ово решење је коначно.
4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, „Службеном листу града Београда” и на интернет-
страници Скупштине града.

Скупштина Града Београда
Број 111-310/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. ап-
рила 2015. године, на основу члана 31. став 3. а у вези са чла-
ном 34. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14 – др. 
закон), члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. 
тачка 9а. Статута града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИПОДРОМ БЕОГРАД”

1. Не прихвата се предлог за именовање Дејана Драгоје-
вића, дипломираног правника за директора Јавног преду-
зећа „Хиподром Београд”, који је доставила Градска упра-
ва Града Београда – Секретаријат за спорт и омладину, по 
спроведеном јавном конкурсу који је објављен 6. марта 
2015. године. 
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2. Не врши се именовање ниједног од кандидата са Листе 
за именовање директора Јавног предузећа „Хиподром Бео-
град”, коју је утврдила Комисија за именовање директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, по спроведеном 
јавном конкурсу који је објављен дана 6. марта 2015. године. 

3. Нови јавни конкурс за именовање директора Јавног 
предузећа „Хиподром Београд” спровешће на начин и по 
поступку прописаним законом.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, „Службеном листу Града Београда” и на интернет-
страници Скупштине Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 111-311/15-С, 16. априла 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Заменик градоначелника Града Београда, 9. априла 2015. 
године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 52/2011 и 55/2013), чл. 11, 12. и 13. Правилника о 
мерилима за утврђивање економске цене програма васпи-
тања и образовања у предшколским установама („Службе-
ни гласник РС”, број 146/14 ) члана 51. став 2. и члана 52. 
тачка 10. Статута града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА О УТВРЂИ-
ВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА 
И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД БЕОГРАД

I
У Решењу о утврђивању економске цене програма вас-

питања и образовања у предшколским установама чији 
је оснивач Град Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 104/14), тачка II мења се и гласи: 

„Економска цена програма васпитања и образовања у 
предшколским установама чији је оснивач Град Београд 
утврђује се у износу од 27.700 динара месечно по детету.

Структуру економске цене из става 1. ове тачке чине:
Укупни планирани расходи на годишњем 

нивоу за предшколске установе
Просечан 

број уписане 
деце

Просечна 
присутност 

деце

Годишња 
цена по 
детету

9,720,830,383 47,529 29,244 332,404

Расходи на месечном нивоу Износ
Зараде запослених и други расходи за запослене
Расходи за запослене 19,408
Трошкови пословања
Стални трошкови (трошкови електричне енергије, грејања, комуналне ус-
луге, трошкови осигурања имовине и лица, други стални трошкови)

3,028

Услуге по уговору (административне услуге, компјутерске услуге, услуге 
образовања, издаци за стручне испите, услуге информисања, услуге за до-
маћинство и угоститељство и остале опште и стручне услуге)

461

Специјализоване услуге (услуге образовања, културе и спорта, медицинске 
услуге, контрола намирница и здравствени прегледи запослених и остале 
специјализоване услуге)

153

Текуће поправке и одржавање објеката и опреме 603
Трошкови намирница за припремање оброка за исхрану деце и трошкови 
одржавања хигијене

3,359

Материјал (канцеларијски материјал, радна одећа и обућа за запослене, ди-
дактика, медицински материјал потрошни материјал за рад са децом, алат, 
инвентар, материјал за саобраћај и други материјал)

587

Расходи на месечном нивоу Износ
Остали расходи (регистрација возила, обавезне републичке, општинске и 
судске таксе, накнаде за социјалну заштиту, накнада штете и други расходи)

101

Месечна цена по детету 27,700

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем 
месечне економске цене по детету из става 1. ове тачке са 
бројем радних дана у месецу.”

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Заменик градоначелника града Београда
Број 38-2742/15-Г-01, 9. априла 2015. године

Заменик градоначелника
Андреја Младеновић, ср.

На основу члана 9. став 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлу-
ке о градској управи Града Београда (пречишћен текст) 
(„Службени лист града Београда”, број 8/13), секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИХАИ-
ЛА АВРАМОВИЋА И ЈОЦЕ ЈОВАНОВИЋА, ГРАДСКА 

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације блока између 
улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, Градска 
општина Савски венац (у даљем тексту: План детаљне ре-
гулације).

2. Израда плана детаљне регулације поверава се преду-
зећу Биро 59, Београд, Смиљанићева бр. 4, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке. Средства за израду плана детаљне регу-
лације обезбедиће Андрија Ровчанин, Београд.

3. Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Савски венац, 
блок између улица Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 10 ha.

4. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката предвиђених прописима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину у смислу 
члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10).

6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана.
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О б р а з л оже њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације блока између улица 
Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, градска општина 
Савски венац.

Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу 
Биро 59, Београд, Смиљанићева бр. 4, које је дужно да на-
црт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке. Средства за израду плана детаљне регула-
ције обезбедиће Андрија Ровчанин, Београд.

Оквирном границом плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градскe општинe Савски венац, 
блок између Улице Михаила Аврамовића и Јоце Јовановића, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 10 ha.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планира-
ни будући развојни пројекти одређени прописима који-
ма се уређује процена утицаја на животну средину и 
мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-75/2014-V-04 од 23. децембра 2014. год., утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. став 1. и 2. Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-4/15 од 30. јануара 2015. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Секре-
таријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту 
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Бе-
оградски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило Београд”, 
Институту за јавно здравље „Др. Милан Јовановић-Батут” 
и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-06/2015-V-04 од 12. фебруара 2015. год.), Завод за заш-

титу природе Србије (допис бр. 020-289/2 од 19. фебруара 
2015. год.) и ЈКП Зеленило Београд (допис VII/3 бр. 1054/2 
од 23. фебруара 2015. год.) доставили су мишљење у коме 
наводе да се може донети Решење о неприступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину предметног 
плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод 
за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јова-
новић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено 
мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Зако-
на о стратешкој процени утицаја на животну средину („Служ-
бени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину предметног плана.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе Града Београда, 
донео је решење као у диспозитиву.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 број 350.14-4/15, 15. априла 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

ПОКАЗАТЕ Љ
ПОВЕЋАЊА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У МАРТУ 2015. 

ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да повећање потрошачких цена у марту 2015. годи-
не износи 1,0% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Број 053- 03/15-XVII-01, 15. априла 2015. године

Директор
Драгиша Вујовић, ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СОПОТ

Скупштина Градске општине Сопот на седници одржа-
ној 30. децембра 2014. године, на основу члана 2. Закона о 
правобранилаштву („Службени гласник РС”, број 55/14) 
и члана 18. и члана 55.Статута градске општине Сопот 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 45/08, 12/10 и 36/13), 
донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ СОПОТ

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком се уређује делокруг и положај Општин-

ског правобранилаштва градске општине Сопот надлеж-
ност, уређење и организација, као и друга питања од значаја 

за рад Општинског правобранилаштва градске општине 
Сопот (у даљем тексту: Општинско правобранилаштво).

Члан 2.
Општинско правобранилаштво је посебан орган који 

врши послове правне заштите имовинских права и интереса 
градске општине Сопот (у даљем тексту: градска општина).

Функцију Општинског правобранилаштва обавља 
општински правобранилац.

Седиште Општинског правобранилаштва је у Сопоту, 
ул. Космајски трг бр. 5.

Члан 3.
Општинско правобранилаштво има свој штамбиљ и печат.
Печат је округлог облика пречника 32mm са текстом на 

српском језику ћириличним писмом по ободу: Република 
Србија, Град Београд, Градска општина Сопот, Општинско 
правобранилаштво и грбом Републике Србије у средини.

Штамбиљ је правоугаоног облика са текстом: Републи-
ка Србија, Град Београд, Општинско правобранилаштво 
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градске општине Сопот, број ________, датум _______, 
_________.

II. НАДЛЕЖНОСТ И ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 4.
Правобранилаштво предузима правне радње и користи 

правна средства пред судовима и другим надлежним ор-
ганима, ради остваривања имовинских права и интереса 
градске општине и њених органа и организација које немају 
својство правног лица, у својству законског заступника, као 
и месних заједница и јавних предузећа и установа чији је 
градска општина оснивач, као и свих других правних лица, 
чије се финансирање обезбеђује у буџету градске општине, 
у својству пуномоћника.

Када у истом поступку учествују странке са супро-
тстављеним интересом, а једна од тих странака је градска 
општина, Општинско правобранилаштво ће заступати 
градску општину.

Када у истом поступку учествују странке са супротста-
вљеним интересом, које према закону и овој одлуци заступа 
Општинско правобранилаштво, а ниједна од тих странака 
није градска општина, Општинско правобранилаштво ће 
заступати странку која је иницирала покретање поступка.

Члан 5.
Општинско правобранилаштво може давати лицима из 

члана 4. став 1, на њихов захтев, правна мишљења у вези 
имовинско-правних питања.

Општинско правобранилаштво може давати мишљења 
у вези са правним питањима која су од значаја за рад, 
поступање и одлучивање органа и организација градске 
општине, а односе се на спречавање штетних имовинско-
правних последица које могу настати за органе и организа-
ције и то на иницијативу тих органа и организација.

Општинско правобранилаштво је у обавези да 
мишљење из става 1. и 2. овог члана достави у року од 30 
дана од поднетог захтева за давање правног мишљења.

Дато мишљење не може стварати обавезу у поступању 
тих правних лица.

Општинско правобранилаштво даје правна мишљења 
приликом закључивања уговора које закључује градска 
општина, а посебно из имовинско-правне области.

У случају да је правно мишљење потребно дати, односно 
радњу предузети у року краћем од 30 дана, орган који се об-
ратио Општинском правобранилаштву дужан је да то по-
себно истакне и образложи у писаном захтеву, уз означење 
да се захтев упућује као приоритет са јасно назначеним ро-
ком за поступање, који не може бити краћи од осам дана.

Члан 6.
Органи градске општине и друга правна лица које засту-

па Општинско правобранилаштво, дужни су да Општин-
ском правобранилаштву благовремено достављају оба-
вештења и доказе који су му потребни за вршење своје 
функције и то у року од пет дана од дана када их Општин-
ско правобранилаштво затражи, односно неодложно, уко-
лико је поступање Општинског правобранилаштва усло-
вљено краћим роком.

Уколико услед непоштовања обавезе из става 1. овог 
члана наступи штета за градску општину и друго правно 
лице које заступа, Општинско правобранилаштво ће о томе 
обавестити Веће градске општине, а од одговорног лица у 
том органу или правном лицу захтеваће накнаду причиње-
не штете.

Члан 7.
Општинско правобранилаштво, у случају поступања 

по писменим налозима и захтевима субјеката које заступа, 
када оцени да се налогом или захтевом субјекта којег засту-
па крши Устав или закон или угрожавају имовинска права 
градске општине, о томе ће одмах, а најкасније у року од 
осам дана од дана пријема налога или захтева, писаним пу-
тем обавестити издаваоца налога односно подносиоца за-
хтева, са образложењем.

Ако заступани субјект и после обавештења из става 
1.овог члана остане при издатом налогу или поднетом за-
хтеву, Општинско правобранилаштво ће поступити по том 
налогу или захтеву.

Општински правобранилац не може трпети штетне по-
следице уколико поступи у складу са одредбама става 1. и 2. 
овог члана.

Члан 8.
Општинско правобранилаштво ће пре покретања 

поступка пред судом, органом управе или другим на-
длежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, 
предлог или други акт којим је покренут поступак против 
заступаног субјекта, размотрити могућност споразумног 
решавања спорног односа, на своју иницијативу или на 
иницијативу супротне стране.

Разматрање могућности споразумног решавања спорног 
односа не ослобађа Општинско правобранилаштво обавезе 
да у покренутом поступку пред надлежним органом исто-
времено предузме све потребне правне радње, а посебно за-
коном предвиђене процесне радње, односно не ослобађа га 
обавезе поступања у оквиру законом утврђених рокова за 
предузимање правних радњи у тим поступцима.

Члан 9.
Општинско правобранилаштво је овлашћено да у току 

поступка пред судовима и другим органима закључује суд-
ска и друга поравнања на основу одлуке надлежног органа 
градске општине, односно правног лица које заступа по пу-
номоћју, а чија имовинска права и интересе заступа.

Члан 10.
Општинско правобранилаштво прати и проучава прав-

на питања од значаја за рад органа градске општине, као и 
примену закона и других општих аката, када је то од значаја 
за заштиту имовинских права и интереса градске општине 
и о уоченим проблемима обавештава Веће градске општине.

Члан 11.
Општинско правобранилаштво подноси извештај 

Скупштини о свом раду до 31. марта текуће године за пре-
тходну годину.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД

Члан 12.
Послове из надлежности Општинског правобранилаш-

тва обавља општински правобранилац.
За свој рад одговоран је Скупштини градске општине.
Општински правобранилац може имати заменика, који 

предузима радње у поступку пред судом и другим органи-
ма на које је овлашћен општински правобранилац, а за свој 
рад одговоран је општинском правобраниоцу и Скупшти-
ни градске општине.



20. април 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 20 – 31

Члан 13.
Ради заступања пред судовима и другим органима, 

општински правобранилац може поверити другом општин-
ском правобранилаштву да предузме одређену радњу у 
поступку, с тим да исти поступа у границама датог овлашћења.

Постављење и разрешење

Општи услови

Члан 14.
За општинског правобраниоца и заменика општинског 

правобраниоца може бити постављен држављанин Репу-
блике Србије, који испуњава опште услове за заснивање 
радног односа у државним органима, који је завршио прав-
ни факултет, положио правосудни испит и достојан је пра-
вобранилачке функције.

Посебни услови

Члан 15.
За општинског правобраниоца и заменика општинског 

правобраниоца може бити постављено лице које, поред 
општих услова, има радно искуство у правној струци после 
положеног правосудног испита, и то:

1) пет година за општинског правобраниоца 
2) три године за заменика општинског правобраниоца.

Члан 16.
Општинског правобраниоца и његовог заменика поста-

вља и разрешава Скупштина градске општине Сопот.
Општинског правобраниоца поставља Скупштина на 

предлог председника градске општине на период од пет го-
дина и може бити поново постављен, по истеку мандата.

Уколико општински правобранилац по истеку мандата не 
буде поново постављен или када му положај престане на лич-
ни захтев, распоређује се на радно место које одговара њего-
вој стручној спреми у оквиру Управе градске општине Сопот.

Члан 17.
Заменика општинског правобраниоца поставља Скупшти-

на на предлог општинског правобраниоца, на период од пет 
година и може бити поново постављен по истеку мандата.

Уколико заменик општинског правобраниоца не буде 
поново постављен или ако му положај престане на лични 
захтев, има право да буде распоређен на радно место које 
одговара његовој стручној спреми у оквиру Управе градске 
општине Сопот.

Члан 18.
Општинском правобраниоцу и заменику општинског 

правобраниоца, престаје функција пре истека времена на 
које су именовани: на лични захтев, у случају смрти или трај-
ног губитка радне способности, испуњавањем услова за пен-
зију, када су осуђени за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци, или када несавесним и непро-
фесионалним радом наноси штету градској општини или 
другим лицима које заступа Општинско правобранилаштво.

Запослени у Општинском правобранилаштву

Члан 19.
У Општинском правобранилаштву могу бити запосле-

ни: правобранилачки помоћник, правобранилачки при-
правник и административни референт.

На заснивање радног односа, права и обавезе, струч-
но усавршавање, оцењивање и одговорност запослених у 
Општинском правобранилаштву примењују се прописи 
који регулишу радне односе у локалној самоуправи.

Члан 20.
Општинско правобранилаштво у свом саставу има пи-

сарницу која је организована по принципу судске писарнице.

Члан 21.
Правобранилачки помоћник помаже општинском пра-

вобраниоцу и његовом заменику у обављању послова из на-
длежности општинског правобранилаштва, израђује подне-
ске и акте, предузима радње заступања на расправама пред 
судом, органом управе или другим надлежним органом у 
границама овлашћења које даје општински правобранилац.

Члан 22.
За правобранилачког приправника прима се лице које је 

завршило правни факултет и испуњава опште услове за рад 
у државним органима.

Правобранилачки приправник се прима у радни однос 
на три године.

Правобранилачки приправник који је положио пра-
восудни испит у току трајања времена на које је засновао 
радни однос може се преузети у радни однос на неодређено 
време у својству правобранилачког помоћника.

Дипломирани правник може бити примљен на обуку у 
општинско правобранилаштво, без заснивања радног одно-
са, ради стицања радног искуства и услова за полагање пра-
восудног испита (волонтер).

Члан 23.
Остале административне послове за потребе Општин-

ског правобранилаштва обављају одговарајући одсеци и 
службе Управе градске општине Сопот.

IV. СРЕДСТВА ЗА РАД

Члан 24.
Средства за рад Општинског правобранилаштва обез-

беђују се у буџету градске општине Сопот.

Члан 25.
Налоге и друга акта за исплату и коришћење средстава 

из члана 23. ове одлуке потписује и одговоран је за закони-
то коришћење истих општински правобранилац.

Трошкови заступања у судском и управном поступку 
признају се Општинском правобранилаштву по прописима 
о наградама и накнади трошкова за рад адвоката.

Остварени приходи у заступању су приходи градске 
општине.

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.
Ступањем на снагу ове одлуке општинско јавно право-

бранилаштво наставља са радом под називом Општинско 
правобранилаштво градске општине Сопот.

Општински јавни правобранилац наставља са радом све 
до именовања општинског правобраниоца у складу са од-
редбама ове одлуке.

Именовањем општинског правобраниоца у складу са 
овом одлуком престаје функција општинског јавног пра-
вобраниоца који је именован у складу са Одлуком о јавном 
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правобранилаштву општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 11/98 и 41/04).

Члан 27.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавном правобранилаштву општине Сопот („Службени лист 

града Београда”, бр. 11/98 и 41/04).

Члан 28.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Сопот
Број 020-11/2014-IV, 30. децембра 2014.године

Председник
Миладин Марјановић, ср.

СУРЧИН

Општинска изборна комисија Градске општине Сурчин је на свом заседању одржаном дана 16. марта 2015. године, на 
основу члана 15. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 34/10) и Одлуке УС број 54/11, члана 
18. тачка 18. Статута Градске општине Сурчин („Службени лист Града Београда”, бр. 44/08, 12/10 и 39/13), члана 1. Посло-
вника о раду Општинске изборне комисије („Службени лист Града Београда”, број 55/12) и Решења Скупштине Градске 
општине Сурчин број I-01-06-97/2012 („Службени лист града Београда”, број 47/12) већином гласова донела 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ БРОЈ IV-002-013-23/2012-1 ОД 30. МАР-

ТА 2012. ГОДИНЕ

Врши се измена Пословника о раду Општинске изборне комисије према следећем:

Члан 1.
У члану 1. прва реченица сада гласи:
„Комисија у сталном саставу број десет (10) чланова и десет (10) заменика, рачунајући ту и председника и заменика 

председника”
у осталом делу текст овог члана остаје непромењен.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу Града Београда”.

Градска општина Сурчин
Општинска изборна комисија

Број IV-02-013-03/2015, 16. марта 2015. године

Председник
Весна Стојановић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

На основу одредаба члана 20. Статута Привредне коморе Београда, а на предлог Управног одбора Привредне коморе 
Београда, Скупштина Привредне коморе Београда, на 8. седници, одржаној 26. марта 2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА

Члан 1.
У Статуту Привредне коморе Београда („Службени лист Града Београда” бр. 86/2014) у члану 17. став 2. број: „70” за-

мењује се бројем: „90”.
У члану 17. став 3. брише се тачка и додају се речи: „и заменика председника Скупштине Коморе.”

Члан 2.
У члану 25. став 2. број: „30” замењује се бројем: „50”.
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Члан 3.
У члану 38. после става 3. додаје се став 4. који гласи:
„Потпредседник Коморе може бити у радном односу у Комори.”

Члан 4.
Ова одлука се објављује у „Службеном листу Града Београда” и на интернет-страници Коморе.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Коморе.

Скупштина Привредне коморе Београда
01-број 376/1, 26. марта 2015. године

Председавајући
Бранислав Баћовић, ср.
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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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