
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 16. Закона о утврђи-
вању јавног интереса и посебним поступцима експроприја-
ције и издавања грађевинске дозволе ради реализације 
пројекта „Београд на води”, Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 
– одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука 
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл. 25. и 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је 

ОДЛУКУ
О УРЕЂИВАЊУ ЗЕМЉИШТА И НАЧИНУ И 
ПОСТУПКУ ОБРАЧУНА И ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ОК-

ВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕОГРАД НА ВОДИ”
Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин и поступак обрачуна и 
плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта од 
стране инвеститора пројекта, са њим повезаних лица, и дру-
гих инвеститора, за део територије обухваћене Просторним 
планом подручја посебне намене уређења приобаља града 
Београда и подручје приобаља реке Саве за пројекат „Бео-
град на води” („Службени гласник РС”, број 7/15), као проје-
кта од посебног значаја за Републику Србију и Град Београд, 
као и ближи услови, поступак, начин и садржина уговора о 
регулисању међусобних права и обавеза у вези са припре-
мањем и опремањем грађевинског земљишта средствима 
инвеститора пројекта, укључујући и изградњу, реконструк-
цију и санацију површина јавне намене, као и изградњу, ре-
конструкцију и санацију комуналне и друге инфраструктуре 
односно објеката јавне намене у јавној својини. 

Инвеститор пројекта у смислу ове одлуке је привредно 
друштво Београд на води д.о.о. основано од стране Репу-
блике Србије и Belgrade Waterfront Capital Investment LLC 
ради реализације пројекта у складу са Уговором о зајед-
ничком улагању од 26. априла 2015. године (у даљем тексту: 
Уговор о заједничком улагању). 

Пројекат у смислу ове одлуке јесте изградња свих повр-
шина на делу територије обухваћене Просторним планом 
подручја посебне намене уређења приобаља града Београ-
да и подручје приобаља реке Саве за пројекат „Београд на 
води” („Службени гласник РС”, број 7/15) означене на ски-
ци која чини Прилог 1 ове одлуке, а чија изградња је пред-
мет Уговора о заједничком улагању.

Лица повезана са инвеститором пројекта у смислу ове 
одлуке су лица повезана са инвеститором пројекта у смислу 
Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15). 

Други инвеститори у смислу ове одлуке су лица, која 
нису повезана лица са инвеститором пројекта (купци обје-
ката у изградњи, власници објеката приликом реконструк-
ције објеката или било које друго лице), а која се легити-
мишу као инвеститор објеката у оквиру граница пројекта у 
смислу Закона о планирању и изградњи.

Ималац јавних овлашћења у смислу ове одлуке је Репу-
блика Србија, Град Београд, републички орган или орга-
низација, или орган или организација Града Београда или 
Републике Србије, односно други орган, организација или 
правно лице коме је Република Србија односно Град Бео-
град оснивач односно коме је поверио вршење одређених 
јавних овлашћења, односно у чију надлежност спада из-
градња односно реконструкција и санација површина јавне 
намене, комуналне и друге инфраструктуре односно обје-
ката јавне намене у јавној својини.

Члан 2.
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 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, 
санирање терена и друге радове. 

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

Опремање грађевинског земљишта у оквиру граница 
пројекта врши искључиво инвеститор пројекта, у складу 
са овом одлуком и Уговором о заједничком улагању, својим 
средствима.

Изградњу објеката јавне намене у јавној својини Града 
Београда и Републике Србије и изградњу комуналне и друге 
инфраструктуре у оквиру граница пројекта врши искључи-
во инвеститор пројекта, у складу са овом одлуком и Угово-
ром о заједничком улагању, својим средствима, на основу 
посебно закљученог уговора о финансирању тих радова са 
одговарајућим имаоцем јавних овлашћења.

Инвеститор пројекта може својим средствима вршити 
и реконструкцију и санацију већ уређених површина јавне 
намене, постојеће комуналне и друге инфраструктуре или 
објеката јавне намене у јавној својини Града Београда или 
Републике Србије, уколико су таква реконструкција и сана-
ција предвиђени важећим планским документом, у складу 
са Уговором о заједничком улагању, а на основу посебно 
закљученог уговора о финансирању тих радова између ин-
веститора пројекта и одговарајућег имаоца јавних овла-
шћења.
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Грађевинска дозвола за радовe на опремању грађевин-
ског земљишта, изградњи површина јавне намене и објеката 
јавне намене у јавној својини, односно решење о одобрењу 
извођења радова на реконструкцији и санацији, издаје се у 
складу са одредбама закона који уређује изградњу објеката 
и гласи на име инвеститора (Града Београда, Републике Ср-
бије или имаоца одговарајућих јавних овлашћења), или на 
име инвеститора и инвеститора пројекта као финансијера, 
а на основу посебно закљученог уговора између инвестито-
ра пројекта и одговарајућег имаоца јавних овлашћења. 

Члан 3.
Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта 

утврђује се у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града 
Београда”, бр. 2/15, 16/15 и 74/15). 

Површина објекта – простора за који се утврђује допри-
нос за уређивање грађевинског земљишта једнака је укуп-
ној нето површини објекта који је предмет градње изражен 
у метрима квадратним, а према СРПС У.Ц2.100: 2002.

Пројекат се налази у 1. градској зони за потребе 
утврђивања износа доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта у складу са Одлуком о одређивању зона на тери-
торији Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
87/14, 43/15 и 69/15).

Члан 4.
Износ доприноса се утврђује решењем о издавању 

грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који 
врши Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда ЈП (у даљем тексту: Дирекција) и доставља надлеж-
ном органу.

Обрачун доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта врши се на основу акта надлежног органа за 
спровођење поступка обједињене процедуре, који се са из-
водом из пројекта за издавање грађевинске дозволе доста-
вља Дирекцији.

Надлежни органи дужни су да одмах по подношењу за-
хтева за издавање решења о грађевинској дозволи, односно 
захтева за издавање решења о одобрењу извођења радова, 
документацију из става 2. овог члана доставе Дирекцији 
ради обрачуна доприноса.

Дирекција је дужна да најкасније у року од два рад-
на дана од дана пријема документације, достави обрачун 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта надлеж-
ним органима градске, односно општинске управе.

Обавезни елементи обрачуна који сачињава Дирекција су:
– подаци о инвеститору,
– локацијски услови,
– катастарска парцела и адреса на којој се гради објекат,
– укупна нето површина објекта који је предмет из-

градње,
– коефицијент зоне и коефицијент намене објекта,
– износ доприноса,
– начин измирења доприноса.
Уколико инвеститор поднесе захтев за измену грађе-

винске дозволе и достави нови пројекат, односно сепарат 
за измену грађевинске дозволе, сачини ће се нови обрачун 
доприноса који ће бити саставни део измењеног решења о 
грађевинској дозволи.

Обрачун доприноса за коначно изведену површину 
објекта који се гради у оквиру пројекта је саставни део ре-
шења о употребној дозволи.

У случају да је инвеститор објекта за који се допринос 
обрачунава инвеститор пројекта или са њим повезана лица, 

Дирекција ће у обрачуну који сачињава као начин изми-
рења доприноса навести да се допринос измирује у складу 
са овом одлуком.

У случају да је инвеститор објекта за који се допринос 
обрачунава други инвеститор, а не Инвеститор Пројекта 
или с њим повезана лица, Дирекција ће одредити начин 
измирења доприноса у складу са Одлуком о утврђивању 
доприноса за уређење грађевинског земљишта. 

У случају промене инвеститора током изградње, и одо-
брене веће површине за изградњу, или пренамене објекта, 
обрачун доприноса у поступку издавања измењене грађе-
винске дозволе, односно употребне дозволе, као и начин из-
мирења доприноса за разлику у површини, односно намени 
објекта, ће се одредити за лица повезана са инвеститором 
пројекта, у складу са овом одлуком, а за друге инвестито-
ре у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за уређење 
грађевинског земљишта.

Члан 5.
Инвеститор пројекта је дужан да уз захтев за издавање 

грађевинске дозволе, односно захтев за издавање решења 
о одобрењу извођења радова, достави уговор о регулисању 
међусобних права и обавеза у вези изградње недостајуће 
инфраструктуре чија је изградња услов за издавање грађе-
винске дозволе, закључен са одговарајућим имаоцем јав-
них овлашћења. Уговором се може уговорити опремање 
односно изградња недостајуће комуналне инфраструктуре 
за више грађевинских парцела односно блокова у оквиру 
пројекта. 

У грађевинској дозволи, измењеној грађевинској дозво-
ли, односно употребној дозволи, чији саставни део чини 
обрачун доприноса за уређење грађевинског земљишта, 
биће констатовано да је начин измирења обавеза на име 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта за чије 
плаћање је у складу са овом одлуком одговоран инвести-
тор пројекта, уређен овом одлуком, те да друга лица, укљу-
чујући и лица повезана са инвеститором пројекта, не одго-
варају за обавезе инвеститора пројекта у погледу плаћања 
доприноса.

Члан 6.
Инвеститор пројекта подноси имаоцу јавних овла-

шћења који је Град Београд, орган или организација Града 
Београда, или други орган, организација или правно лице 
које је Град Београд основао односно на које је пренео јавна 
овлашћења, предлог о финансирању припремања односно 
опремања грађевинског земљишта, изградње објекта јавне 
намене у јавној својини, изградње недостајуће инфраструк-
туре односно реконструкције и санације постојеће инфра-
структуре, површина јавне намене и објеката јавне намене у 
јавној својини Града Београда односно у својини тог имаоца 
јавних овлашћења.

Уз предлог о финансирању инвеститор пројекта доставља:
– локацијске услове,
– копију плана,
– спецификацију радова и материјала односно идејно 

решење које ће служити као пројектни задатак за израду 
техничке документације,

– предлог динамике и рокова изградње, односно рекон-
струкције или санације објекта комуналне инфраструкту-
ре, површина јавне намене и објеката јавне намене у јавној 
својини.

Ималац јавних овлашћења из става 1. овог члана на ос-
нову поднетог предлога и на основу достављене докумен-
тације, у року од 15 дана од пријема предлога, припрема 
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предлог уговора о заједничком припремању односно опре-
мању грађевинског земљишта, финансирању изградње не-
достајуће инфраструктуре односно финансирању изградње 
објеката јавне намене у јавној својини, односно финанси-
рању реконструкције или санације објекта инфраструкту-
ре, површина јавне намене или објеката јавне намене у јав-
ној својини, у складу са одредбама ове одлуке.

На предлог уговора из става 3. овог члана који се закљу-
чује са Дирекцијом, сагласност даје Градско веће у року од 
15 дана од пријема предлога уговора.

Члан 7.
Уговор из члана 6. ове одлуке нарочито садржи:
а) податке о локацији, односно зони у којој се планира 

опремања грађевинског земљишта, односно површина-
ма јавне намене, односно објектима јавне намене у јавној 
својини, чија изградња, односно реконструкција и санација 
се планира;

б) податке из планског документа и техничке услове за 
изградњу односно реконструкцији и санацију објеката;

в) границу локације која се припрема, односно опрема, 
односно реконструише и санира, са пописом катастарских 
парцела;

г) динамику и рок изградње, односно реконструкције и 
санације;

д) обавезе имаоца јавних овлашћења: 
– да реши имовинско-правне односе за изградњу јавних 

површина предвиђених уговором, 
– да сарађује са инвеститором пројекта у поступку до-

бијања грађевинске и употребне дозволе.
ђ) обавезе инвеститора пројекта: 
– да о свом трошку на име имаоца јавних овлашћења 

обезбеди техничку документацију за изградњу, односно ре-
конструкцију и санацију, оверену од стране техничке кон-
троле, урађену у свему у складу са важећом планском доку-
ментацијом и Законом о планирању и изградњи,

– да прибави грађевинску и употребну дозволу у са-
радњи са одговарајућим имаоцем јавних овлашћења,

– да изврши избор извођача радова и финансира извођење 
радова, као и других трошкова на припремању и опремању 
земљишта односно изградњи, реконструкцији и санацији;

– да о свом трошку обезбеди стручни надзор у току 
извођења радова, у складу са Законом о планирању и из-
градњи;

– да о свом трошку ангажује овлашћено лице које ће из-
вршити технички преглед изграђених објеката, односно из-
ведених радова;

– да сачини коначни обрачун, којим ће се утврдити 
стварни трошкови на припремању и опремању земљишта, 
односно изградњи, реконструкцији и санацији, који ће одо-
брити стручни надзор;

– да изграђену, односно реконструисану и санирану ин-
фраструктуру, односно површине јавне намене и објекте јав-
не нaмeне у јавној својини Града Београда, по пријему коми-
сије за технички преглед, записнички преда Граду Београду;

– да сарађује са стручним тимом имаоца јавних овла-
шћења и поступа по евентуалним примедбама и сугестија-
ма у свим фазама реализације.

е) одређивање објеката који се граде и који ће прећи у 
јавну својину Града Београда;

ф) обавезе инвеститора пројекта у погледу средстава 
обезбеђења која је дужан да прибави од извођача радова и 
пројектаната, и то: 

– полису осигурања од професионалне одговорности 
сходно члану 129а Закона о планирању и изградњи, 

– банкарску гаранцију за извршење посла у уговореном 
року и 

– банкарску гаранцију за отклањање недостатака у га-
рантном року, при чему је инвеститор пројекта дужан да 
обезбеди да се гаранција за отклањање недостатака у га-
рантном року изда - уступи у корист имаоца јавних овла-
шћења и преда уз записник о примопредаји радова имаоцу 
јавних овлашћења.

Члан 8.
Инвеститор пројекта има право да му се на име изми-

рења доприноса признају сви трошкови на припремању и 
опремању земљишта у оквиру пројекта, изградњи повр-
шина јавне намене и објеката јавне намене у јавној својини 
Републике Србије или Града Београда или у својини дру-
гог имаоца јавног овлашћења, односно за износ трошко-
ва на реконструкцији и санацији површина јавне намене 
и објеката јавне намене у јавној својини, уколико су таква 
реконструкција и санација предвиђени важећим планским 
документом, укључујући трошкове за припадајуће услуге 
стручних консултаната за реализацију предметних радо-
ва, а највише до укупног износа доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за све објекте у оквиру пројекта 
које граде инвеститор пројекта или с њим повезана лица. 
Трошкови које је инвеститор пројекта имао биће обрачуна-
ти са порезом на додату вредност, уколико је примењив. 

Инвеститору пројекта се на име умањења доприноса, на 
начин предвиђен овом одлуком, признају и сви трошкови 
електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и обје-
ката, кабловски дистрибутивни систем, мреже и објекти 
топлификације и гасификације, у складу са уговорима 
закљученим са одговарајућим имаоцима јавних овлашћења. 
Уколико је уговорима са имаоцима ових јавних овлашћења 
предвиђено да се трошкови које инвеститор пројекта има 
по том основу признају инвеститору пројекта на име нак-
наде, таксе или друге сличне дажбине за прикључење на 
мрежу односно на инфраструктуру, а уколико су трошкови 
инвеститора пројекта по тим уговорима виши од износа за 
који је извршено пребијање, разлика ће бити евидентирана 
у евиденцији трошкова из члана 9. ове одлуке. 

У сврху евидентирања трошкова, инвеститор проје-
кта је дужан да по завршетку радова и техничког прегледа, 
односно предаје радова надлежном имаоцу јавних овла-
шћења, органу који води евиденцију о трошковима, доста-
ви записник о примопредаји радова заједно са окончаном 
ситуацијом потписаном и овереном од стране надзорног 
органа односно фактуре за извршене услуге у вези при-
премања, опремања, изградње, реконструкције и санације. 
Трошкови који су документовани на начин предвиђен у 
овом ставу сматраће се признатим трошковима у сврху еви-
дентирања.

Члан 9.
Коначни обрачун између инвеститора пројекта и Града 

Београда биће сачињен по завршетку изградње свих објека-
та у обухвату пројекта. 

Дирекција у име и за рачун Града Београда, у сврху 
коначног обрачуна води:

(а) збирну евиденцију утврђеног доприноса за све објек-
те које у границама пројекат граде Инвеститор или с њим 
повезана лица, и 

(б) збирну евиденцију трошкова које је инвести-
тор пројекта имао по основу уређивања грађевинског 
земљишта, укључујући изградњу површина јавне намене, 
као и изградњу објеката јавне намене у јавној својини Града 
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Београда и Републике Србије у оквиру пројекта, као и ре-
конструкције и санације постојећих површина јавне наме-
не, и објеката јавне намене у јавној својини Града Београда 
и Републике Србије, уколико су таква реконструкција и са-
нација предвиђени важећим планским документом.

Дирекција даје периодичне извештаје по изградњи сва-
ког посебног објекта који инвеститор пројекта, или с њим 
повезана лица, граде у оквиру пројекта, односно по свакој 
примопредаји радова од стране инвеститора пројекта одго-
варајућем имаоцу јавних овлашћења, по уговорима закљу-
ченим са њима. Периодични извештаји се врше у циљу пра-
вилне евиденције доприноса односно учињених трошкова, 
и по њима се не врше било каква плаћања.

Дирекција ће по завршетку изградње сваког посебног 
објекта који инвеститор пројекта, с њим повезано лице, 
или други инвеститор, гради у оквиру пројекта у сврху из-
давања употребне дозволе за објекат издати уверење да се 
обавезе инвеститора пројекта на име доприноса обрачу-
натог инвеститору пројекта или с њим повезаном лицу за 
тај објекат, измирују у складу са овом одлуком, без обзира 
да ли су у тренутку периодичног извештаја за тај објекат 
трошкови у збирној евиденцији трошкова већи или мањи 
од износа до тада обрачунатог доприноса у збирној евиден-
цији доприноса, а орган надлежан за издавање употребне 
дозволе ће на основу такве потврде, и ако су испуњени сви 
други услови за издавање употребне дозволе, укључујући 
и измирење обавезе другог инвеститора на име доприноса 
обрачунатог другом инвеститору за тај објекат, издати упо-
требну дозволу за тај објекат. 

У евиденцију доприноса улазе и доприноси обрачуна-
ти по уговорима које је инвеститор пројекта закључио са 
Дирекцијом пре дана доношења ове одлуке. У евиденцију 
трошкова улазе и трошкови које је инвеститор пројекта 
имао на уређивању грађевинског земљишта, укључујући 
изградњу површина јавне намене, као и изградњу објеката 
јавне намене у јавној својини Града Београда и Републике 
Србије у оквиру пројекта, као и реконструкције и санације 
постојећих површина јавне намене, и објеката јавне намене 
у јавној својини Града Београда и Републике Србије, уколи-
ко су таква реконструкција и санација предвиђени важећим 
планским документом, по уговорима закљученим са имао-
цима јавних овлашћења и пре дана доношења ове одлуке. 
Уговори које је инвеститор пројекта закључио са Дирек-
цијом и другим имаоцима јавних овлашћења пре дана до-
ношења ове одлуке биће сходно измењени путем закључи-
вања анекса у циљу усклађивања са одредбама ове одлуке. 

Евиденција трошкова садржи износ стварно учињених 
трошкова које је инвеститор пројекта имао на уређивању 
грађевинског земљишта, изградњи површина јавне намене, 
комуналне и друге инфраструктуре и објеката јавне намене 
у јавној својини,или у својини имаоца јавног овлашћења од-
носно реконструкцији и санацији постојеће инфраструкту-
ре, површина јавне намене и објеката јавне намене у јавној 
својини или у својини имаоца јавног овлашћења, а у складу 
са одредбама ове одлуке.

Евиденција трошкова и обрачун доприноса на збир-
ним рачунима доприноса и трошкова ће се водити у еври-
ма (ЕУР) при чему ће се динарски износи обрачунавати у 
ЕУР по средњем курсу Народне Банке Србије важећем на 
следеће дане: 

За обрачун доприноса – курс важећи на дан обрачуна 
доприноса,

за евиденцију трошкова – курс важећи на дан при-
мопредаје.

Износи евидентирани на збирним рачунима доприноса, 
односно трошкова, индексирају се 1. јануара сваке годи-

не применом хармонизованог индекса потрошачких цена 
(HICP) објављеног од стране ЕУРОСТАТ у односу на изно-
се евидентиране у еврима.

Члан 10.
У случају раскида Уговора о заједничком улагању, конач-

ни обрачун ће се сачинити закључно са даном раскида Уго-
вора о заједничком улагању. 

Уколико коначни обрачун по завршетку изградње свих 
објеката у обухвату пројекта, односно раскида Уговора о 
заједничком улагању, покаже да је стање на збирној еви-
денцији доприноса више од стања на збирној евиденцији 
трошкова, инвеститор пројекта је дужан да, на уплатни 
рачун наведен у коначном обрачуну, плати разлику у року 
од 30 дана од дана пријема коначног обрачуна. Инвеститор 
пројекта плаћа динарску противвредност разлике исказане 
у еврима, обрачунато по средњем курсу Народне Банке Ср-
бије на дан плаћања.

Лица повезана са инвеститором пројекта, други инвес-
титори, или власници објеката или делова објеката у оквиру 
Пројекта, или било која друга лица осим инвеститора проје-
кта нису одговорна за плаћање разлике по коначном обрачуну, 
нити се обавеза плаћања доприноса за изградњу објеката у ок-
виру пројекта за чије плаћање је одговоран инвеститор проје-
кта у складу са овом одлуком, преноси на трећа лица прено-
сом објеката (или делова објеката) на та трећа лица нити на 
лица повезана са инвеститором пројекта и друге инвеститоре. 
На захтев инвеститора пројекта, односно другог инвеститора, 
односно другог заинтересоавног лица, Град Београд ће у року 
од 15 дана издати потврду да односно лице (изузев инвестито-
ра пројекта) нема било каквих неизмирених обавеза у погледу 
доприноса и обавеза уређења земљишта, односно изградње, 
реконструкције и санације површина јавне намене и објеката 
јавне намене у јавној својини, које у складу са овом одлуком 
плаћа, односно врши, инвеститор пројекта.

Уколико по сачињавању коначног обрачуна, по из-
градњи свих објеката обухвату пројекта, односно раскида 
Уговора о заједничком улагању, стање на збирној евиден-
цији трошкова, буде више од стања на збирној евиденцији 
доприноса, виши износ трошкова сноси инвеститор проје-
кта, без права потраживања од Града Београда. 

Члан 11.
Ако овом одлуком није другачије одређено, примењи-

ваће се одредбе одлуке којом се утврђују доприноси за 
уређивање грађевинског земљишта. 

Члан 12.
Трошкови Града Београда који настају признавањем ин-

веститору пројекта измирења доприноса путем опремања 
земљишта из надлежности Републике Србије, односно из-
градњом, реконструкцијом и санацијом објеката јавне на-
мене у јавној својини Републике Србије, односно у својини 
имаоца јавног овлашћења, коме је то овлашћење доделила 
Република Србија, биће регулисани посебним уговором из-
међу Града Београда и Републике Србије. 

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осам дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 418-1160/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. 
децембра 2015. године, на основу чл. 14. и 111. Закон о со-
цијалној заштити („Службени гласник РС”, број 24/11) и 
члана 31. Статута града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И 

УСЛУГАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

Члан 1.
У члану 57. Одлуке о правима и услугама социјалне заш-

тите („Службени лист Града Београда”, бр. 55/11, 8/12, 42/12, 
65/12, 31/13, 57/13 и 37/14), додаје се нова тачка која гласи:

„6а. Посебно организовани превоз особа са инвалидите-
том”.

Члан 2.
У члану 70. после става 2. додаје се нови став који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, право на бесплатни 

оброк може се обезбедити издавањем готовог пакета на-
мирница према стандардима и нормативима које утврђује 
специјализована здравствено превентивна установа, а пре-
ма решењу Градског центра за социјални рад у Београду.”

Члан 3.
У члану 71. у ставу 1. у тачки 2. после речи: „корисник” 

додаје се реч: „неоправдано”.
У истом члану додаје се нови став који гласи:
„Корисник права може поднети захтев за бесплатан об-

рок највише два пута у току календарске године, уколико 
испуњава услове из члана 69.”

Члан 4.
После члана 74. додају се четири нова члана која гласе:
„6а. Посебно организовани превоз особа са инвалидите-

том.

Члан 74а
Посебно организовани превоз особа са инвалидитетом 

обезбеђује се за потребе особа које због инвалидности не 
могу самостално да користе јавни линијски превоз.

Превоз из става 1. овог члана могу да остваре особе са 
моторичким сметњама насталим услед мишићне дистро-
фије, дечије и церебралне парализе, мултипле склерозе, па-
раплегије, квадриплегије и слепа лица, са пребивалиштем, 
односно боравиштем у Београду, под условом да немају на 
други начин обезбеђен превоз.

Члан 74б
Корисници превоза из члана 74а. став 2. ове одлуке јесу 

запослена и радно ангажована лица, ученици, студенти, 
лица која похађају едукацију и лица на редовном нестацио-
нираном медицинском третману.

Члан 74в
О остваривању права на посебно организовани превоз 

особа са инвалидитетом, решењем одлучује Градски центар 
за социјални рад у Београду.

Члан 74г
Актом организационе јединице Градске управе надлеж-

не за послове социјалне заштите одређују се докази и други 
елементи потребни за остваривање права из члана 74а ове 
одлуке.”

Члан 5.
Акт из члана 4. ове одлуке донеће организациона једи-

ница Градске управе надлежна за послове социјалне зашти-
те у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”, а чл. 1. и 4. ове 
одлуке примењују се од 1. марта 2016. године.

Скупштина Града Београда
Број 5-1162/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и члана 29. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА 
КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ 

ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.

У Одлуци о утврђивању категорија корисника који 
плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 
51/14, 97/14 и 35/15), у члану 18. у ставу 1. реч „тридесет” 
замењује се речју: „тридесет шест”.

Члан 2.
У члану 21. речи: „1. јануар 2016. године” замењују се ре-

чима: „30. јун 2016. године”.
Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Служ-
беном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 5-1163/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), чл. 20. и 43. Закона о трговини 
(„Службени гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13), члана 26. Зако-
на о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14 – др. закон) и члана 54. став 1. тачка 1. и члана 31. став 
1. тачка 16. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕ-
НУ ЗАНАТСТВА И ТРГОВИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРА-

ДА БЕОГРАДА
Члан 1.

У Одлуци о радном времену занатства и трговине на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 31/13 и 22/14), члан 11. брише се.
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Члан 2.
У члану 16. став 1. мења се и гласи:
„На Бадњи дан, 6. јануара, дежурни продајни објекти 

неспецијализованих трговинских формата претежно 
прехрамбеног асортимана морају да раде најмање од 09,00 
до 18.00 сати, а на први дан Божића, 7. јануара, могу бити 
затворени”.

Члан 3.
У члану 21. став 3. мења се и гласи:
„Инспекцијски надзор над условима обављања делат-

ности из члана 4. ове одлуке врши комунална инспекција 
градске општине”.

Члан 4.
У члану 24. у ставу 1. ал. 3. и 4. бришу се. 

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 130-1164/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон), члана 9. Одлуке о подизању и одржавању споменика и 
скулптуралних дела на територији града Београда („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ

О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА СТЕФАНУ НЕМАЊИ

Члан 1.
Подиже се споменик Стефану Немањи у парку Мањеж у 

Београду.

Члан 2.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одбор за подизање 

споменика Стефану Немањи, Секретаријат за културу и За-
вод за заштиту споменика културе града Београда.

Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1188/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. 
децембра 2015. године, на основу члана 4. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/12), 
члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон) и члана 31. 
тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ 
АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

„САВА ЦЕНТАР”

Члан 1.
У одлуци о промени оснивачког акта Јавног предузећа 

за обављање делатности од општег интереса за град Београд 
„Сава центар” („Службени лист Града Београда”. бр. 10/13 и 
54/13), у члану 5. став 1. мења се и гласи:

„Предузеће обавља делатност од општег интереса за 
Град Београд, са претежном делатности: 82.30 – организо-
вање састанака и сајмова.”

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са од-

редбама ове одлуке у року од 30 дана од дана доношења ове 
одлуке.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-1187/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 31. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13), члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/15) и у складу са Зако-
ном 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), донела је 

ПР ОГРАМ УРЕЂИВА ЊА И ДОДЕ ЛЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2016. ГОДИНУ

УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта 

за 2016. годину (у даљем тексту: Програм) обухвата уређи-
вање грађевинског земљишта на територији града, улагања 
у припрему и изградњу капиталних објеката од значаја за 
Град, као и друга улагања. 

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

Предлогом Одлуке о буџету Града Београда за 2016. го-
дину планирана су финансијска средства за реализацију 
Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 
2016. годину у износу од 12.550.000.000 динара.
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Финансијска средства се обезбеђују из:
– буџетских прихода и примања у износу од 5.458.500.000 

динара које реализује Дирекција по закљученим уговорима 
са корисницима - закупцима грађевинског земљишта и за-
купцима пословног простора, и то из: накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта, закупнине грађевинског земљишта, 
закупнине пословног простора и сопствених прихода,

– примања од продаје нефинансијске имовине и финан-
сијске имовине у износу од 1.504.000.000 динара,

– кредитних средстава у износу од 1.437.500.000 динара 
наменски планираних за капиталне саобраћајнице од по-
себног интереса за Град и то из кредита ЕИБ-а наменски за 
изградњу моста преко Саве и приступних саобраћајница,

– пројектованог суфицита у износу од 4.000.000.000 и
– наменског трансфера из буџета града Београда за фи-

нансирање припремних активности на изградњи саобраћај-
нице Северна тангента у износу од 150.000.000 динара,

Сагласно Закону о буџетском систему и Упутством 
за припрему буџета Града Београда за 2016. годину, за све 
појединачне објекте у Програму уређивања грађевинског 
земљишта предвиђен је обим планираних средстава за 
2016. годину и пројекција за 2017. и 2018. годину.

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

I Програм уређивања грађевинског земљишта
II Програм уређивања грађевинског земљишта за из-

градњу капиталних објеката од посебног интереса за Град
III Програм доделе грађевинског земљишта у јавној 

својини.
Остварени приходи могу се по потреби преусмеравати 

за извршење намена утврђених Програмом. Преусмеравања 
се могу вршити у оквиру исте групе послова, извора финан-
сирања и исте економске класификације, уз одговарајућу 
документацију.

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

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Истраживања, анализе и студије
2. Геодетске, геолошке и друге подлоге
3. Урбанистички планови
4. Локацијски услови, пројекат парцелације, урбанис-

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

винска дозвола, пријава радова

ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
10. Извођење радова
11. Технички преглед
12. Таксе, употребна дозвола

I. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

I.1. Прибављање урбанистичких планова
Овим програмом су обухваћени урбанистички плано-

ви који се финансирају преко Дирекције, као и неопходне 
подлоге, урбанистички конкурси, техничка документација 
и студије за потребе израде тих планова.

I.2. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
Програмом су обухваћене активности на припреми и 

изградњи магистралних и примарних градских саобраћај-
ница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром у циљу опремања локација.

I.3. Објекти и мрежа водоснабдевања
Оваj Програм обухвата припремне активности и из-

градњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за 
систем водоснабдевања града, као и изградњу секундарне 
инфраструктурне мреже у циљу опремања локација.

I.4. Објекти и мрежа канализације
Оваj Програм обухвата припремне активности и из-

градњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за 
систем одвођења отпадних вода града, као и изградњу секун-
дарне инфраструктурне мреже у циљу опремања локација.

I.5. Гробља
Програмом су предвиђене активности на завршетку из-

градње започетих објеката и њиховим опремањем недос-
тајућом комуналном инфраструктуром за постојећа градска 
гробља, као и прпремне активности за потребе формирања 
новопланираних гробаља у приградским насељима.

I.6. Изградња станова за расељавање
Програмом за 2016. годину планирају се активности на 

завршетку изградње започетих објеката, грађених за потре-
бе прибављања станова за расељавање.

I.7. Припремање и прибављање грађевинског земљишта 
за доделу

Основни циљ овог дела Програма је стварање услова за 
ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стам-
бене, пословне и друге намене по локацијама, а у обиму 
који ће омогућити, поред већ изграђене комуналне инфра-
структуре, и нова улагања у опремање земљишта.

II. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ КАПИТАЛНИХ ОБЈЕКАТА 

ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД
Овај део Програма одвојен је као посебан Програм, 

обзиром на специфичност објеката, сложеност процеса 
планирања активности, као и на различите изворе финан-
сирања који подразумевају средства из буџетских прихо-
да, средстава из кредита у оквиру пројекта УМП-а, као и 
средства од посебних наменских буџетских средстава за 
припремне активности за потребе изградње саобраћајнице 
Северна тангента и интермодалног терминала и наменског 
трансфера из буџета града Београда за финансирање из-
градње саобраћајнице Северна тангента.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИ-
ЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2016. ГОД. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА 

ЗА 2017. И 2018. ГОД. (ДИН.)
ПОЗ OБЈЕКАТ ПЛАН ЗА 

2016.
ПЛАН ЗА 

2017.
ПЛАН ЗА 

2018.
I ПРОГРАМ УРЕЂИ-

ВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА

6.906.000.000 8.656.000.000 8.134.000.000

I.1. Прибављање урбанистич-
ких планова

375.000.000 350.000.000 350.000.000

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

247.099.688 58.750.650 17.338.549
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ПОЗ OБЈЕКАТ ПЛАН ЗА 
2016.

ПЛАН ЗА 
2017.

ПЛАН ЗА 
2018.

Б. Нови планови који ће се 
радити по одлукама које ће 
бити донете у 2015.

37.150.250 149.966.250 191.160.000

Ц. Припремни радови за 
израду урбанистичких 
планова

90.750.062 141.283.100 141.501.451

I.2. Саобраћајнице са припа-
дајућом инфраструктуром

3.152.000.000 4.143.000.000 4.210.000.000

А. Наставак изградње започе-
тих објеката

302.718.037 298.120.000 260.000.000

Б. Почетак изградње нових 
објеката

1.330.200.411 2.523.331.547 2.295.400.000

Ц. Припрема за почетак 
изградње

77.529.120 159.798.453 264.000.000

Д. Решавање имовинско 
правних односа

1.326.000.000 1.036.000.000 1.390.000.000

Е. Изградња недостајућих 
саобраћајница и кому-
налне инфраструктуре у 
постојећим насељима

115.552.432 125.750.000 600.000

I.3. Објекти и мрежа водосна-
бдевања

851.000.000 945.000.000 823.000.000

A. Наставак изградње започе-
тих објеката

492.713.007 374.300.000 350.080.000

Б. Почетак изградње нових 
објеката

338.024.720 437.120.000 363.760.000

Ц. Припрема за почетак 
изградње

12.262.273 126.880.000 101.360.000

Д. Решавање имовинско 
правних односа

8.000.000 6.700.000 7.800.000

I.4. Објекти и мрежа канали-
зације

1.846.000.000 2.519.000.000 2.305.000.000

A. Наставак изградње започе-
тих објеката

726.432.033 98.740.000 0

Б. Почетак изградње нових 
објеката

719.555.599 2.031.660.000 219.850.000

Ц. Припрема за почетак 
изградње

117.012.368 230.600.000 1.985.150.000

ПОЗ OБЈЕКАТ ПЛАН ЗА 
2016.

ПЛАН ЗА 
2017.

ПЛАН ЗА 
2018.

Д. Решавање имовинско 
правних односа

283.000.000 158.000.000 100.000.000

I.5. Гробља 60.000.000 34.000.000 36.000.000
A. Наставак изградње започе-

тих објеката
36.941.600 1.820.000 0

Ц. Припрема за почетак 
изградње

9.058.400 24.680.000 22.500.000

Д. Решавање имовинско 
правних односа

14.000.000 7.500.000 13.500.000

I.6. Изградња и прибављање 
станова и других простора, 
решавање имовинских 
односа, поправке станова и 
пословног простора и др.

536.000.000 638.000.000 377.000.000

A. Наставак изградње започе-
тих објеката

17.000.000 281.000.000 20.000.000

Д. Решавање имовинско 
правних односа

519.000.000 357.000.000 357.000.000

I.7. Припремање грађевинског 
земљишта за доделу

86.000.000 27.000.000 33.000.000

A. Активности на припреми 
локација

24.000.000 17.000.000 18.000.000

Д. Решавање имовинско 
правних односа

62.000.000 10.000.000 15.000.000

II ПРОГРАМ УРЕЂИ-
ВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД 
ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА 
ЗА ГРАД

5.644.000.000 4.074.000.000 3.668.000.000

А. Наставак изградње започе-
тих објеката

3.244.234.001 2.032.960.000 1.682.500.000

Б. Почетак изградње нових 
објеката

1.724.895.799 832.882.000 132.600.000

Ц. Припрема за почетак 
изградње

117.870.200 811.158.000 1.684.900.000

Д. Решавање имовинско 
правних односа

557.000.000 397.000.000 168.000.000

  УКУПНО (I+II): 12.550.000.000 12.730.000.000 11.802.000.000
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III ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У 
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

  Назив локације
П ком-
плекса 

(hа)

БРГП 
(m2)

1 Локација за привредне делатности на Новосадском путу - 
Земун 0,80 6.417

2 Локација за комерцијалне садржаје ГП2, „Аутокоманда” - 
Вождовац 0,64 22.473

3 Локација за становање Дубровачка 8, Стари град 0,04 1.329

4 Стамбени објекат у азбестном насељу (ГП12) – Чукарица 0,07 1.882

5 Локација за спорт (блок7) у насељу Бањица, Вождовац 0,23 1.148

6 Локације у оквиру ПДР привредне зоне „Аутопут” (ГП2-
ГП4) – Нови Београд 9,16 91.600

7 Локација за становање на углу улица Станислава Сремче-
вића и Војислава Илића - Звездара 0,05 2.020

8 Локација за становање у Карловачкој улици (ГП1-ГП2) – 
Врачар 0,07 2.125

9 Локација за индивидуално становање у ул. Милоје Закића, 
(ГП1-ГП7) - Чукарица 0,37 4.090

10 Локација у оквиру ПДР привредне зоне „Горњи Земун”, 
Галеника (ГП1-ГП2) - Земун 0,70 5.615

11 ТПЦ 5, локација 3 (ГП2) - Раковица 0,14 1.428

12 Локација за становање у насељу Мирјево, Звездара 0,20 1.608

13 Локација за гаражу у блоку 63, Нови Београд 0,83 54.000

14 Локација за привредно-комерцијане делатности на Батај-
ничком путу - Земун 7,44 44.657

15 Локација за комерцијалне делатности, Угриновачка – Т6, 
Земун 2,04 40.800

16 Локација за бањски комплекс у Овчи, Палилула 2.72 13.474

17 Локација за комерцијалне садржаје, Блок 43 – Нови Београд 1,65 74.100

Поред наведених локација, предмет доделе може бити 
и остало неизграђено грађевинско земљиште–локације за 
које ће бити решени имовинско–правни односи.

IV. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

За радове на уређивању грађевинског земљишта обух-
ваћене овим програмом, Програм представља одлуку о 
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну 
својину објекте и земљиште и изводи радове, у оквиру Про-
грама, на непокретностима или деловима непокретности на 
којима је град носилац права својине.

Дирекција, као инвеститор у име града Београда, има 
право да предузима све прописане радње, покреће одгова-
рајуће поступке ради прибављања сагласности, грађевин-
ских дозвола, пријаве почетка извођења радова и добијања 
употребне дозволе, у циљу његовог уређивања.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београ-
да ЈП стараће се о реализацији овог програма, а Надзорни 
одбор Дирекције ће пратити реализацију и о томе подноси-
ти извештаје надлежним органима града Београда.

Овај програм објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Скупштина Града Београда
Број 463-1161/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 31. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) и чл. 9. и 13. ст. 2. и 3. и тачка 4) Одлуке о оснивању 
Градског центра за социјално предузетништво Београда 
(„Службени лист Града Београда”, број 66/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО БЕОГРАДА
1. Разрешава се дужности директора Градског центра за 

социјално предузетништво Београда, Александра Грубин.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”.
Скупштина Града Београда

Број 118-1194/15-С, 28. децембар 2015. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу члана 18. Закона о јавним 
службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), члана 31. Статута Града Бе-
ограда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13) и члана 9. Одлуке о оснивању Градског центра за со-
цијално предузетништво Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 66/12), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ГРАДСКОГ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТ-

НИШТВО БЕОГРАДА
1. Именује се за вршиоца дужности директора Градског 

центра за социјално предузетништво Београда, најдуже јед-
ну годину, Миодраг Пешић, мастер економских наука.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-1195/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД
I. Разрешавају се дужности члана Школског одбора Пете 

београдске гимназије, Београд, ул. Илије Гарашанина број 24:
– Рајко Димитријевић, представник родитеља,



28. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 82 – 65

– Биљана Станисављевић, представник родитеља,
– Александар Главник, представник јединице локалне 

самоуправе, на лични захтев,
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1208/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 

ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Шко-
ле за негу лепоте, Београд, ул. Јована Суботића број 2, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Иван Миљковић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 118-1210/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ПЕТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ, БЕОГРАД

I. Именују се за чланове Школског одбора Пете београд-
ске гимназије, Београд, ул. Илије Гарашанина број 24:

– Александар Максимовић, представник родитеља,
– Дејан Гигић, представник родитеља,
– Гордана Недељковић, представник јединице локалне 

самоуправе.
II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-

ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1209/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 28. де-
цембра 2015. године, на основу чл. 54. и 55. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13 35/15 – аутентично тумачење и 
68/15) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ 
ЗА НЕГУ ЛЕПОТЕ, БЕОГРАД

I. Именуje се за члана Школског одбора Школе за негу 
лепоте, Београд, ул. Јована Суботића број 2, представник је-
динице локалне самоуправе, Борислав Васиљевић,

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бе-
ограда”.

Скупштина Града Београда
Број 112-1211/15-С, 28. децембра 2015. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Заменик градоначелника града Београда, 24. децембра 
2015. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. 
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 
и 83/14 – др. закон), члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
брoj 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 6, 7. и 9. Правилника о додат-
ној образовној, здравственој и социјалној подршци детету 
и ученику („Службени гласник РС”, број 63/09), донео је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА 
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБ-
РАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I
У Решењу о образовању комисија за процену потреба 

за пружањем додатне образовне, здравствене и социјал-
не подршке детету и ученику („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 7/13, 13/13, 39/13, 46/13, 78/13, 11/14, 22/14, 
42/14, 46/14, 67/14, 73/14, 3/15, 7/15, 37/15 и 54/15), у тачки 
I, подтачка 4. мења се тако што се, уместо Јеле Гајице Вука-
шиновић, лекара – педијатра у Дому здравља „Звездара”, за 
члана Комисије за градску општину Звездара именује др 
Габриел Видовић, специјалиста педијатрије у Дому здравља 
„Звездара”. 

II
Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Заменик градоначелника града Београда
Број 6-8879/15-Г-01, 24. децембра 2015. године

Заменик градоначелника
Андреја Младеновић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези с чланом 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник Републике Србије” бр. 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и члана 58. Одлуке о Градској управи Града Београда 
(пречишћен текст) („Службени лист Града Београда”, број 
8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉ-
НЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МА-
ТИЦЕ СРПСКЕ, РАБЛЕОВЕ И ПОСТОЈЕЋИХ СПОРТ-

СКИХ ТЕРЕНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације простора из-
међу улица Матице српске, Раблеове и постојећих спорт-
ских терена, градска општина Звездара (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

2. Израда Плана детаљне регулације поверава се 
Друштву за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Ур-
банистички центар” д.о.о., Београд, Топличин венац 11/II.

3. Средства за израду Плана детаљне регулације обез-
бедиће Спортски Савез Звездара, Београд, Ћирила и Ме-
тодија 2а (као инвеститор) и Массилиа д.о.о. за трговину и 
услуге, Земун, Добановачка бр. 5 (као финансијер).

4. Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Звездара, простор 
између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спорт-
ских терена у Миријеву, односно КП 2230/1 КО Миријево 
са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 1,5 ha.

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

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

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације простора између 
улица Матице српске, Раблеове и постојећих спортских те-
рена, градска општина Звездара.

Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-
ваћен је део територије градске општине Звездара, простор 
између улица Матице српске, Раблеове и постојећих спорт-
ских терена у Миријеву, односно КП 2230/1 КО Миријево 

са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, 
односно планиране мреже, површине око 1.5 ha.

Израда Плана детаљне регулације поверава се Друштву 
за урбанизам, архитектуру и инжењеринг – „Урбанистички 
центар” д.о.о., Београд, Топличин венац 11/II.

Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-
диће Спортски савез Звездара, Београд, Ћирила и Методија 
2а (као инвеститор) и Массилиа д.о.о. за трговину и услуге, 
Земун, Добановачка бр. 5 (као финансијер).

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење 
Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-
43/2015-V-04 од 15. априла 2015. године), 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. ст. 1. и 2. Закона о стратеш-
кој процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник 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. 350.14-53/15 од 26. новембра 
2015. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске по-
слове доставио је на мишљење Предлог решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заш-
титу природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, 
ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило 
– Београд” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовано-
вић Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-137/2015-V-04 од 9. децембра 2015. године) и Завод за 
заштиту природе Србије (допис бр. 020-2411/2 од 15. децем-
бра 2015. године) доставили су мишљење у коме наводе да 
се може донети Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Београдски водовод и 
канализација”, Градски завод за јавно здравље и Институт 
за јавно здравље „Др. Милан Јовановић–Батут” нису доста-
вили тражено мишљење у законском року, па се у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сма-
тра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању 
изради стратешке процене 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 бр. 350.14-53/15, 21. децембра 2015. године

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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Обавештење корисницима

Скупштина  града  је на седници одржаној 21. децембра 2015. годи-
не донела Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта на територији града Београда  за 2015. годину.

Текст овог документа може се погледати на интернет-презентацији 
Града Београда www.beograd.rs, као и на сајту „Службеног листа Града 
Београда” www.slistbeograd.rs.
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