
Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. септембра 2016. године, на основу члана 56. Закона о локалним из-
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лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

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

– Владимиру Орлићу, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна 
странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста),

– Душану Домазету, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БУДУЋНОСТ У КОЈУ ВЕРУЈЕМО (Српска напредна 
странка, Социјалдемократска партија Србије, Нова Србија, Српски покрет обнове, Покрет социјалиста).

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. сеп-
тембра 2016. године, на основу члана 40. Закона о оглаша-
вању („Службени гласник РС”, број 6/16), члана 12. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 
– др. закон) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Грaда Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гла-
сник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин постављања 

средстава за оглашавање и други видови оглашавања на 
отвореним површинама на територији града Београда (у 
даљем тексту: град). 

Оглашавање у смислу ове одлуке је представљање у било 
ком облику, у вези са пословањем односно професионал-
ном или пословном делатношћу, ради подстицања продаје 
робе и услуга, продаје непокретности, као и преноса права 
и обавеза.

Оглашавање на отвореним површинама је вид оглаша-
вања путем средстава подесних за трајно упућивање оглас-
не поруке јавности, на тим површинама.

Примена

Члан 2.
Одредбе ове одлуке, у складу са законом, примењују се 

и на активности које немају својство оглашавања у смислу 
члана 1. став 2. ове одлуке, као што су: 

1) објављивање порука личне природе, односно други 
огласи физичких лица који нису везани за њихову пословну 
нити професионалну делатност; 

2) јавно обавештавање које врше државни органи, од-
носно други носиоци јавних власти, у склопу остваривања 
послова из свог делокруга (нпр. јавни позиви, јавно огла-
шавање за продају расходованог наоружања и војне опреме, 
обавештења, јавне кампање и сл.), у складу са законом који 
уређује област јавног обавештавања и других видова ак-
тивности које, у циљу промовисања и представљања својих 
програма, пројеката, акција, радова и сл. врше Република 
Србија, Аутономна покрајина, јединице локалне самоупра-
ве, као и установе и друга правна лица која су у претежном 
делу у државној својини или која се у целини или претеж-
ним делом финансирају из јавних прихода; 

3) изборне кампање и друге промотивне активности по-
литичких организација, које се врше у складу са прописи-
ма који уређују изборе, као и прописима који уређују елек-
тронске медије; 

4) јавно обавештавање које врше удружења, синдикати, 
и друга правна лица, у склопу делатности која се не одно-
си на продају робе и услуга укључујући активности, продају 
непокретности, као и пренос права и обавеза; 

5) информисање јавности о активностима друштвено 
одговорног понашања, осим ако се у тој активности стичу 
елементи спонзорства у смислу закона којим се уређује ог-
лашавање.

Оглашавање на површинама повереним на управљање 
јавним предузећима ЈП „Београдска тврђава” и ЈП „Ада 
Циганлија” врши се у складу са актима тих предузећа, а у 
складу са законом и прописима којима је регулисано уп-
рављање, коришћење и одржавање тих површина. На по-
вршинама повереним на управљање Јавном предузећу 
„Београдска тврђава”, може се вршити оглашавање само за 
сопствене потребе. 

Туристичка сигнализација поставља се у складу са про-
писима који уређују област туризма, безбедност саобраћаја 
на путевима и јавне путеве.

Заштита сигурности лица и другог јавног интереса

Члан 3.
Оглашавањем на отвореним површинама не сме се по-

вредити интерес заштите сигурности пешака, моторних во-
зила и других учесника у саобраћају или интерес очувања 
и унапређења изгледа града, заштите културно-историјских 
споменика или други јавни интерес, односно услов сигур-
ности лица и ствари. 

У случајевима када средство за оглашавање обликом, 
употребљеним бојама и симболима подсећа на саобраћајни 
знак или светлосну саобраћајну сигнализацију или уколи-
ко је осветљено или просветљено светлошћу неуједначеног 
интензитета, надлежни орган може да одбије захтев за по-
стављање средства за оглашавање ради заштите сигурности 
пешака, моторних возила и других учесника у саобраћају. 

Појмови

Члан 4.
Поједини изрази у овој одлуци имају следеће значење:
Отворена површина је површина која се налази изван 

затвореног простора, која је доступне јавности, односно не-
одређеном броју прималаца са које се могу упућивати визу-
елне огласне поруке доступне јавности, и то: јавна површи-
на, друга површина и површинa објекта. 

Јавна површина је отворена површина којом држав-
ни орган или Град Београд управља или је овлашћен да 
одређује начин управљања у складу са посебним пропи-
сима, као што су: јавне саобраћајне површине (пут, ули-
ца, пешачка зона и сл.), трг, јавне зелене површине (парк, 
сквер, градска шума и сл.), јавне површине блока (парков-
ски уређене површине и саобраћајне површине) као и не-
изграђено грађевинско земљиште у јавној својини, до при-
вођења намени, у складу са планским документом.

Друга површина је слободна површина грађевинске пар-
целе објеката јавних и других намена и неизграђено гарђе-
винско земљиште, који нису у јавној својини.

Површина објеката јесте спољашња површина објеката, 
који се налазе на јавним и другим површинама, на којима се 
може вршити постављање средстава за оглашавање и то по-
вршине: зграде, подзида, ограде, грађевинске скеле, мањег 
монтажног објекта привременог карактера, елемента опре-
ме стајалишта јавног линијског превоза, стуба јавне расве-
те, контактне мреже и др.

Средство за оглашавање је објекат за оглашавање и дру-
го средство путем којег се преноси огласна порука и може 
се постављати директно на јавну, другу површину и споља-
шње површине објеката на њима. 

Објекат за оглашавање је наменски изграђен објекат за 
оглашавање (посебни објекти за оглашавање, објекти за 
слободно оглашавање, стубови).
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II. ВРСТЕ ОГЛАШАВАЊА

Оглашавање као делатност
Члан 5.

Оглашавање као делатност обављају правна лица и пре-
дузетници регистровани за вршење ове делатности за пот-
ребе других лица.

Оглашавање из става 1. овог члана не може се обављати 
на објектима од јавног значаја (објекти које користе држав-
ни органи и органи локалне самоуправе, као и јавне службе 
чији је оснивач република или јединица локалне самоупра-
ве) и на њима припадајућим површинама. 

Оглашавање за сопствене потребе 
Члан 6.

Оглашавање за сопствене потребе је истицање посло-
вног имена и оглашавање – представљање које, у складу са 
овом одлуком, врши правно лице, предузетник и физичко 
лице, у вези са својим пословањем односно професионал-
ном или пословном делатношћу, ради подстицања продаје 
сопствене робе и услуга, продаје своје непокретности, као 
и преноса права и обавеза и других активности из члана 2. 
ове одлуке.

Истицање пословног имена врши се на једностраном 
средству за оглашавање максималне површине 0,25 m², које 
садржи пословно име са подацима о делатности, седишту и 
другим обавезним елементима прописаним законом.

Истицање пословног имена супротно ставу 2. овог члана 
(у погледу површине и садржине) сматра се оглашавање-
представљање ради подстицања продаје сопствене робе и 
услуга, продаје своје непокретности, као и преноса права и 
обавеза и других активности из члана 2. ове одлуке.

III. СРЕДСТВО ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

1. Објекти за оглашавање

1.1. Посебан објекат за оглашавање

Члан 7.
Посебан објекат за оглашавање је наменски израђени 

објекат постављен на отвореним површинама ради огла-
шавања и то: пано, рекламни стуб, рекламни медиј и други 
сличан објекат, који може бити осветљен или неосветљен. 

1.2. Објекат за слободно оглашавање

Члан 8.
Објекат за слободно оглашавање је посебан објекат 

који користе грађани и друга заинтересована лица за огла-
шавање за сопствене потребе, који град, односно градска 
општина поставља у складу са потребама грађана. 

О одржавању и чишћењу објекта за слободно оглаша-
вање из става 1. овог члана стара се град, односно градска 
општина на чијем подручју је објекат постављен.

2. Друга средства за оглашавање
Члан 9.

За оглашавање се могу користити средства за оглаша-
вање која се постављају на објекте из чл. 7. и 8, као и на по-
вршине објеката из чл. 10, 11. и 12. ове одлуке, и то:

– пано, плакат, налепница;
– електронски дисплеј, лед меш панел, светлећа слова, 

светлосни приказ;

– транспарент (платнени, пвц и сл.), рекламна застава;
– огласна (изложбено-рекламнa) витрина;
– балон и
– друга средства која садрже огласну поруку.
Изузетно од става 1. овог члана, огласна витрина може 

се поставити на другој површини и као самостојећа. 
Као средство за оглашавање могу се користити и прено-

сиви пано и летак.

IV. ПОВРШИНЕ ОБЈЕКАТА НА КОЈА СЕ ПОСТАВЉАЈУ 
СРЕДСТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ 

Стуб јавне расвете, нисконапонске и контактне мреже

Члан 10.
Површина стуба јавне расвете, нисконапонске и кон-

тактне мреже може се користити за постављање средства за 
оглашавање под условима и на начин предвиђен одредбама 
ове одлуке. 

Стајалиште јавног линијског превоза

Члан 11.
Површина елемената опреме стајалишта јавног ли-

нијског превоза путника може се користити за оглашавање 
под условима и на начин утврђен одлуком којом је уређен 
јавни линијски превоз путника.

Површина осталих објеката

Члан 12.
Површине зграда, привремених монтажних објеката, 

елеменaтa станица за изнајмљивање бицикала, ограда и 
подзида и друго могу се користити за постављање средства 
за оглашавање.

Површина ограде градилишта и заштитни прекривач 
грађевинске скеле могу се користити за оглашавање.

На површинама привремених монтажних објеката огла-
шавање се врши на површинама за то одређеним актом о 
типу и изгледу објекта. 

Средства за оглашавање не могу се истицати на елемен-
тима балкона, тераса и лођа, на стакленим фасадним отво-
рима свих етажа, осим сутерена, приземља и високог при-
земља.

Обликовни делови фасада објеката не могу се прекрива-
ти транспарентима (платнени, лед меш панел, пвц и сл.).

Средство за оглашавање изузетно се може поставити 
на објекту који представља културно добро или на објек-
ту који ужива статус добра под претходном заштитом, од-
носно у заштићеној просторно кутурно-историјској целини 
или у целини која ужива претходну заштиту, само уз са-
гласност надлежне установе за заштиту споменика културе.

V. ТИП, ВЕЛИЧИНА И ДРУГЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СРЕД-
СТАВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

Члан 13.
Тип, величина и друге карактеристике, као и ближa 

садржина техничке документације и ближа правила поста-
вљања средстава за оглашавање утврђују се правилником 
који доноси Градоначелник града Београда (у даљем тексту: 
градоначелник). 

Предлог акта из става 1. овог члана припрема организа-
ционе јединице Градске управе Града Београда надлежна за 
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послове управљања, одржавања и заштите улица и других 
општинских путева (у даљем тексту: надлежна организаци-
она јединица).

VI. ПОСТУПАК И УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СРЕД-
СТВА ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

Начин оглашавања

Члан 14.
Средство за оглашавање може постављати и оглаша-

вање вршити, правно и физичко лице, у складу са законом 
и одредбама ове одлуке(у даљем тексту: корисник места).

Средство за оглашавање на јавним површинама се по-
ставља и оглашавање као делатност врши  на основу дозволе 
издате у складу са одредбама ове одлуке, након спроведеног 
поступка јавног конкурса, односно кроз реализацију проје-
кта јавног приватног партнерства са елементима концесије. 

Средство за оглашавање се поставља и оглашавање за 
сопствене потребе врши на основу дозволе издате по захте-
ву заинтересованог лица, под условима и у поступку про-
писаном одредбама ове одлуке. 

А. ОГЛАШАВАЊЕ НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

Члан 15.
Оглашавање на јавној површини врши се као делатност 

на објектима из члана 7. ове одлуке и као слободно оглаша-
вање на објектима из члана 8. ове одлуке.

Оглашавање на јавној површини врши се у складу са Ка-
талогом урбане опреме Града Београда.

Изузетно од става 1. овог члана на јавној површини се 
може вршити и оглашавање за сопствене потребе путем:

– паноа за истицање ценовника бензинских станица;
– средства за оглашавање које физичко лице носи и/или 

дели из руке.

План места за постављање средстава за оглашавање

Члан 16.
Места за постављање објеката за оглашавање из чл. 7. и 

8. ове одлуке (појединачно или групација) одређује се пла-
ном места за постављање средстава за оглашавање на јавној 
површини (у даљем тексту: план).

Планом се одређују и објекти, односно групација обје-
ката из члана 10. ове одлуке на чијим површинама се могу 
постављати средства за оглашавање само за маифестације у 
организацији града односно за манифестације које подржа-
ва Град Београд.

Планом се одређују и места за постављање средстава за 
оглашавање за сопствене потребе из члана 15. став 3. али-
неја 1. ове одлуке.

Планом се утврђује врста, тип средства за оглашавање и 
ближа правила за њихово постављање.

План доноси градоначелник града Београда, а припрема 
га надлежна организациона јединица.

Места за постављање објеката за слободно оглашавање 
из члана 8. ове одлуке одређују се на предлог града, односно 
градске општине. 

У поступку припреме плана из овог члана, надлежна 
организациона јединица прибавља сагласност установе за 
заштиту споменика културе и субјекта који управља повр-
шином, односно објектом обухваћеним планом.

Надлежна организациона јединица израду плана може 
поверити стручној организацији. 

План се доноси на период од 11 година и објављује се у 
„Службеном листу Града Београда”.

План се може доносити и у фазама, од којих свака доне-
та фаза важи на период од 11 година.

Измена и допуна плана за постављање објеката 

Члан 17.
Измена и допуна плана врши се по потреби, по поступку 

предвиђеном за његово доношење.
Измена и допуна плана врше се у случају када реализа-

ција намене дефинисане урбанистичким планом или из-
мена режима саобраћаја утиче на број и распоред места 
одређених за постављање објеката за оглашавање.

Измена и допуна плана важи до истека рока важења 
плана који се мења.

Јавни конкурс

Члан 18.
Објекат за оглашавање из члана 7. ове одлуке на месту 

утврђеном планом поставља изабрани корисник места који 
се одређује на основу јавног конкурса (у даљем тексту: кон-
курс).

Поступак доделе места за оглашавање из става 1. овог 
члана може се спровести кроз реализацију пројекта јавно- 
приватног партнерства са елементима концесије. 

Пoд jaвним кoнкурсoм зa избoр кoрисникa мeстa зa 
пoстaвљaњe средстава за оглашавање пoдрaзумeвa сe 
дoстaвљaњe писaних приjaвa сa пoчeтним пoнудaмa, кao 
oснoвoм зa спрoвoђeњe jaвнoг нaдмeтaњe учeсникa кoн-
курсa, примeну критeриjумa зa утврђивaњe рaнг-листe и 
дoнoшeњe oдлукe o oдрeђивaњу кoрисникa мeстa. 

Слободна места, по правилу, оглашавају се у „пакету”.
Под „пакетом” из става 4. овог члана се подразумева 

скуп појединачних места или групација места предвиђених 
планом, која се обједињено оглашавају и за које се одређује 
један корисник.

Накнада за постављање средстава за оглашавање

Члан 19.
Накнада за постављање средстава за оглашавање, 

утврђује се за свако појединачно место према типу средства 
за оглашавање и зони у којој се поставља, и износи:

Тип средства за огла-
шавање зона

Појединачна накнада за 
постављање средстава за 

оглашавање (на годишњем 
нивоу)

Тип 1 – Рекламни медиј 
малог формата „City 
light” – 2,59 m² – (КУОБ 
Б.*4.3.1.а)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

80.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 72.000,00 динара без пдв-а
V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 65.000,00 динара без пдв-а

Тип 1а – Рекламни медиј 
малог формата „City 
light” – 2,24 m² – (КУОБ 
Б.4.3.1.б)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

80.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 72.000,00 динара без пдв-а
V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 65.000,00 динара без пдв-а

Тип 1б – Рекламни 
медиј до 2,2 m² – (КУОБ 
Б.4.3.2.)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

80.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 72.000,00 динара без пдв-а
V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 65.000,00 динара без пдв-а
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Тип средства за огла-
шавање зона

Појединачна накнада за 
постављање средстава за 

оглашавање (на годишњем 
нивоу)

Тип 1в – Рекламни 
медиј „City light” -”scroll”- 
(КУОБ Б.4.3.3.)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

80.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 72.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 65.000,00 динара без пдв-а

Тип 2 – Рекламни медиј 
12 m² – просветљени или 
„scroll” (КУОБ Б.4.2.1 и 
Б.4.2.2)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

160.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 150.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 140.000,00 динара без пдв-а

Тип 3 – Рекламни медиј 
12 m² – осветљен споља 
(КУОБ Б.4.2.3)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

160.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 150.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 140.000,00 динара без пдв-а

Тип 4 – Рекламни стуб, 
Рекламни стуб – 8 m² 
(КУОБ Б.4.1.1, Б.4.1.2 и 
Б.4.1.3)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

80.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 72.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. Намене 65.000,00 динара без пдв-а

Тип 5 – Рекламни медиј 
12 m² – Електртонски 
ЛЕД пано – (КУОБ 
Б.4.2.2)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

185.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 175.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 165.000,00 динара без пдв-а

Тип 6 – Рекламни медиј 
4,5х3 m – (КУОБ Б.4.2.5)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

185.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 175.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 165.000,00 динара без пдв-а

Тип 7 – Рекламни 
медиј 8х3 m (осветљен 
и просветљен) 24 m² – 
(КУОБ Б.4.2.4)

I Екстра зона (пословања 
или становања и зона 
заштите зеленила)

170.000,00 динара без пдв-а

 II, III и IV зона 160.000,00 динара без пдв-а

V, VI, VII, VIII зона и зона 
спец. намене 150.000,00 динара без пдв-а

* (КУОБ – Каталог урбане опреме Града Београда)

На основу појединачних накнада за постављање сред-
става за оглашавање (на годишњем нивоу) и броја средстава 
за оглашавање одређених сваким појединачним „пакетом”, 
утврђује се почетни износ за сваки „пакет” појединачно. 

Градоначелник на предлог надлежне организационе је-
динице формира комисију за избор корисника места за ог-
лашавање која расписује и спроводи конкурс и даје саглас-
ност на износ најниже почетне цене по пакету, утврђене у 
складу са ставом 2. овог члана.

Учесник конкурса
Члан 20.

Прaвo учeшћa нa конкурсу имajу дoмaћa и стрaнa прaв-
нa и физичкa лицa односно предузетници. 

Страна правна лица или предузетници дужни су да 
дoстaвe писaну пoнуду нa српскoм jeзику у рoку oдрeђeнoм 
у кoнкурсу. 

Право учешћа на конкурсу има домаће или страно прав-
но лице, односно предузетник, под условом да је:

– рeгистрoвaн зa oбaвљaњe дeлaтнoсти пружaњa услугe 
оглашавања;

– измириo дoспeлe oбaвeзe прeмa Грaдскoj упрaви Грaдa 
Бeoгрaдa пo oснoву вршeњa дeлaтнoсти oглaшaвaњa нa 
тeритoриjи грaдa дo дaнa oбjaвљивaњa кoнкурсa;

– измириo дoспeлe пoрeзe, доприносе и другe jaвнe дaж-
бинe према Граду Београду по основу изворних јавних при-
хода дo дaнa oбjaвљивaњa кoнкурсa;

– дoстaвио бaнкaрску гaрaнциjу зa учeшћe нa jaвнoм 
кoнкурсу и oзбиљнoст учeшћa нa jaвнoм кoнкурсу у висини 
oд 10% пoчeтнe висинe нaкнaдe пo пaкeту, зa кojи je учeсник 
пoднeo пoнуду;

– уплaтиo нaкнaду зa учeшћe нa кoнкурсу; 
– дa рaспoлaжe финaнсиjским, пoслoвним, тeхничким и 

кaдрoвским кaпaцитeтoм утврђeним кoнкурсoм;
– испунио другe услoвe утврђене конкурсом.
Дoкумeнтa нa стрaнoм jeзику дoстaвљajу сe у oвeрeнoм 

прeвoду нa српски jeзик.

Комисија за спровођење конкурса

Члан 21.
Пoступaк кoнкурсa зa избoр кoрисникa мeстa зa 

oглaшaвaњe расписује и спрoвoди Кoмисиja зa спрoвoђeњe 
jaвнoг кoнкурсa (у дaљeм тeксту: кoмисиja).

Кoмисиjу чинe прeдсeдник и чeтири члaнa. 
Кoмисиjу oбрaзуje грaдoнaчeлник.
Кoмисиja je oвлaшћeнa дa:
– oргaнизуje и припрeмa спрoвoђeњe jaвнoг кoнкурсa сa 

jaвним нaдмeтaњeм у склaду сa oвом одлуком;
– прикупи писaнe приjaвe сa пoчeтним пoнудaмa;
– води рачуна о благовремености пристиглих пријава;
– oтвoри благовремене приjaвe;
– спрoвeдe пoступaк jaвнoг нaдмeтaњa у склaду сa oвом 

одлуком;
– утврди ранг листу;
– дoнeсe oдлуку o избору кoрисника мeстa зa oглaшaвaњe 

и упути исту градоначелнику на сагласност.
Кoмисиja oдлукe дoнoси вeћинoм глaсoва.
Комисија je oбaвeзнa дa у пoступку припрeмe и рaспи-

сивaњa кoнкурсa сa jaвним нaдмeтaњeм oдрeди нaчин дoкa-
зивaњa, oднoснo врсту дoкaзa кoje су учeсници дужни дa 
дoстaвe нa oкoлнoст испуњeнoсти слoвa из члaнa 20. ове 
одлуке.

Члaн 22.
O рaду кoмисиje вoди сe зaписник кojи сaдржи: дaтум 

сeдницe, имeнa присутних члaнoвa кoмисиje, пoдaткe o 
учeсницимa у пoступку, o сaдржajу писaних приjaвa сa 
пoчeтним пoнудaмa и испуњeнoсти услoвa oд стрaнe учeс-
никa у пoступку, пoдaткe o висини нaкнaдe пoнуђeнoj 
тoкoм jaвнoг нaдмeтaњa, пoдaткe o нajпoвoљниjeм учeснику 
и другe пoдaткe од значаја за спровођење поступка.

Кoмисиja врши свe тeхничкe и aдминистрaтивнe посло-
ве зa спрoвoђeњe кoнкурсa.

Садржај конкурса

Члaн 23.
Конкурс се oбjaвљуje нajмaњe у jeднoм днeвнoм листу 

кojи je дoступaн нa цeлoj тeритoриjи Рeпубликe Србиje и 
интернет-страници Града Београда. 

Конкурс мoрa сaдржaти свe пoдaткe oд знaчaja зa кoн-
курс и зa учeшћe зaинтeрeсoвaних лицa, a нaрoчитo:

– место, време и начин достављања пријаве са почетном 
понудом и документације;

– рoк за подношење пријаве са почетном понудом;
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– доказе који се уз пријаву подносе;
– изнoс нajнижe пoчeтнe пoнудe пo пaкeту;
– изнoс и врсту бaнкaрскe гaрaнциje;
– врeмe и мeстo oтвaрaњa пoнудa;
– критеријуме по којима се врши избор и њихово вред-

новање;
– шта се сматра коначном понудом;
– начин плаћања за сваки „пакет”;
– период на који се поставља средство за оглашавање;
– рок у коме је комисија дужна да донесе одлуку о избо-

ру корисника места за оглашавање и достави је градоначел-
нику на сагласност.

Пoд пoчeтнoм пoнудoм у смислу ове одлуке смaтрa сe 
понуђени износ нaкнaдe за постављање средстава за огла-
шавање без ПДВ-а, кojи нe мoжe бити нижи oд изнoсa наве-
деног у ставу 3. члана 19. ове одлуке.

Пoд кoнaчнoм пoнудoм у смислу ове одлуке смaтрa сe 
изнoс са ПДВ-ом (обрачунатим по стопи од 20%) кojи je 
учeсник нa кoнкурсу пoнудиo у пoступку jaвнoг нaдмeтaњa, 
кao свojу пoслeдњу и нajвишу пoнуду. 

Пoд нajпoвoљниjoм пoнудoм у смислу ове одлуке смaтрa 
сe пoнудa нa oснoву кoje je учeсник у кoнкурсу рaнгирaн 
кao први нa рaнг-листи.

Начин плаћања за сваки пакет појединачно корисник 
места врши тако да од укупно постигнутог износа са ПДВ-
ом у поступку конкурса за сваки пакет појединачно, део 
од 80% се плаћа jeднoкрaтнo у рoку oд 60 дaнa oд дaнa пoт-
писивaњa угoвoрa, док се остатак од 20% плаћа у дeсeт гo-
дишњих рaтa.

Изнoси пo пaкeтимa који се плаћају у десет годишњих 
рата сe рeвaлoризуjу у склaду сa плaнирaним крeтaњeм пот-
рошачких цена утврђених фискалном стратегијом Владе Ре-
публике Србије. 

Кoрисници мeстa зa oглaшaвaњe плaћajу и комуналну 
таксу кoja сe утврђуje решењем организационе јединице 
Градске управе Града Београда надлежне за послове јавних 
прихода, на основу посебне одлуке.

Пријава на конкурс

Члан 24.
Приjaвa сa пoчeтнoм пoнудoм нa кoнкурс сaдржи:
– пoдaткe o пoднoсиoцу приjaвe;
– пoдaткe o мeсту, oбjeкту и срeдствима oглaшaвaњa зa 

кoje сe приjaвa пoднoси;
– брoj пoнудe и нaзнaку пaкeтa зa кojи сe пoднoси 

приjaвa;
– пoнуђeни изнoс пoчeтнe нaкнaдe зa кoришћeњe мeстa 

зa пoстaвљaњe oбjeкaтa, oднoснo срeдстaвa зa oглaшaвaњe, 
кojи нe мoжe бити мaњи oд пoчeтнe висинe нaкнaдe дaтe у 
тeксту кoнкурсa;

– oстaлe eлeмeнтe одређене конкурсом.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подно-

си се непосредно, у зaпeчaћeнoj кoвeрти, у рoку oдрeђeнoм 
у кoнкурсу, комисији преко надлежне организационе једи-
нице.

У пoсeбнoм зaпeчaћeнoм кoвeрту у истoм рoку из стaвa 
1. oвoг члaнa, дoстaвљa сe пoчeтнa пoнудa.

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који чини 
саставни део конкурса и преузима се на службеној интер-
нет-страници Града Београда.

Уз приjaву сe пoднoси и дoкaз o срeдству финaнсиjскoг 
oбeзбeђeњa – oригинaл бaнкaрскa гaрaнциja зa oзбиљнoст 
учeшћa нa jaвнoм кoнкурсу у висини oд нajмaњe 10% пoчeт-
нe висинe нaкнaдe пo „пaкeту”.

Благовременом ће се сматрати пријаве које стигну до 
рока наведеног у јавном конкурсу.

Датум предаје пошти пријаве са документацијом сматра 
се датумом предаје надлежној организационој јединици.

Неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окон-
чању поступка биће враћене подносиоцу пријаве.

Члан 25.
Зaинтeрeсoвaнo лицe у приjaви пoднoси и пoчeтну пoну-

ду зa свaки „пaкeт” пoсeбнo. Истo лицe нe мoжe кoнкурисaти 
зa свe пaкeтe истe врстe пoсeбнoг oбjeктa зa oглaшaвaњe, 
изузeв у случajу кaдa нaкoн oкoнчaнoг пoступкa зa избoр 
кoрисникa мeстa нe будe приjaвљeних зa jeдaн или вишe 
пaкeтa, кaдa сe oви нeдoдeљeни пaкeти у пoнoвљeнoм 
пoступку oглaшaвajу бeз oгрaничeњa.

Вишe пoвeзaних прaвних лицa у смислу Зaкoнa o при-
врeдним друштвимa, мoгу учeствoвaти сaмo зajeднички, 
пoднoсe jeдну пoнуду и дoстaвљajу угoвoр o зajeдничкoм 
учeшћу.

Вишe прaвних или вишe физичких лицa, кoja жeлe 
дa oствaрe зajeдничкo учeшћe пoднoсe jeдну приjaву и 
дoстaвљajу угoвoр o зajeдничкoм учeшћу.

Угoвoрoм из ст. 2. и 3. oвoг члaнa рeгулишу сe мeђусoб-
ни oднoси у зajeдничкoм учeшћу, прoцeнтуaлнo учeшћe у 
измирeњу oбaвeзa вeзaних зa пoднoшeњe пoнудe, пoдaткe o 
зajeдничкoм зaступнику и њeгoвим oвлaшћeњимa и др.

Критеријуми за утврђивање ранг-листе

Члан 26.
Комисија из става 1. члана 21. ове одлуке утврђује ранг-

листу на основу критеријума.
Критеријуми, које мора садржавати текст конкурса су:
1. висина понуђене накнаде за „пакет” за постављање 

посебних објеката, односно средстава за оглашавање, без 
ПДВ-а (максимално 98 бодова);

2. дужина обављања делатности оглашавања на терито-
рији града Београда (максимално два бода).

Члaн 27.
Jaвнo oтвaрaњe писaних пoнудa oбaвићe сe у рoку 

oдрeђeнoм кoнкурсoм.
O пoступку oтвaрaњa пoнудa вoди сe зaписник.
Пo oкoнчaњу jaвнoг oтвaрaњa писaних пoнудa, кoмисиja 

утврђуje испрaвнoст пoнудa, у рoку утврђeном jaвним кoн-
курсoм.

Јавно надметање

Члaн 28.
Пoступaк дaвaњa нa кoришћeњe мeстa зa пoстaвљaњe 

срeдстaвa зa oглaшaвaњe пoслe утврђeнe листe учeсникa 
нaстaвљa сe jaвним нaдмeтaњeм, кoje сe зaкaзуje у рoку прo-
писaнoм кoнкурсoм.

Свojствo учeсникa у пoступку jaвнoг нaдмeтaњa сти-
чу сви учeсници кoнкурсa, чиje су пoнудe блaгoврeмeнe и 
испрaвнe.

Члaн 29.
Услoв oдржaвaњa jaвнoг нaдмeтaњa зa свaки пaкeт je ис-

пуњeн укoликo свojствo учeсникa стeкну нajмaњe двa пoд-
нoсиoцa приjaвe.

Смaтрaћe сe дa je нajпoвoљниjи, aкo свojствo учeсникa у 
склaду сa овом одлуком стeкнe и сaмo jeдaн учeсник.
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Члaн 30.
Кaдa je испуњeн услoв из члaнa 28. ове одлуке кoмисиja 

сaoпштaвa дa je пoчeтнa висинa нaкнaдe зa пoстaвљaњe 
срeдствa зa oглaшaвaњe у пoступку jaвнoг нaдмeтaњa пo-
нуђeнa нaкнaдa oнoг учeсникa кojи je пoнудиo нajвиши из-
нoс нaкнaдe сa листe учeсникa.

Члaн 31.
Кoмисиja пoзивa свe учeсникe сa листe учeсникa зa 

oдрeђeни пaкeт дa приступe нaдмeтaњу истицaњeм пoнудa 
у склaду сa кoрaкoм увeћaњa цeнe.

Кoрaк увeћaњa цeнe oдрeђуje кoмисиja прe пoчeткa jaв-
нoг нaдмeтaњa.

Члaн 32.
Пo oкoнчaњу пoступкa jaвнoг нaдмeтaњa, комиси-

ја врши рангирање учесника на конкурсу, примeнoм 
врeднoвaњa прoписaних критeриjумa, сачињава предлог 
ранг-листе и објављује предлог ранг-листе на службеној 
интернет-страници Града Београда и организационе једи-
нице надлежне за послове саобраћаја, а може се објавити и 
у средствима јавног информисања.

Сваки учесник на конкурсу може градоначелнику пре-
ко комисије уложити приговор у року од осам дана од дана 
објављивања предлога ранг-листе.

Рок за одлучивање по приговорима не може бити дужи 
од осам дана од дана изјављивања приговора.

Одрeђивaњe кoрисникa мeста зa oглaшaвaњe

Члaн 33.
Kомисија, након одлуке градоначелника по пригово-

рима, утврђује коначну ранг-листу, на коју сагласност даје 
градоначелник. 

Учeсник кojи je пoнудиo нajвиши изнoс нaкнaдe са ПДВ-
ом пoтписуje изjaву o висини пoнуђeнe нaкнaдe са ПДВ-ом. 

Зa кoрисникa мeстa зa oглaшaвaњe oдрeђуje сe учeсник 
пoступкa кojи будe први нa рaнг-листи пo спрoвeдeнoм 
пoступку кoнкурсa сa jaвним нaдмeтaњeм.

Зaкључeњe угoвoрa

Члaн 34.
Пoслe зaвршeнoг пoступкa нaдмeтaњa, кoмисиja доноси 

одлуку о одређивању корисника места.
Одлука садржи податке о кориснику, места, односно па-

кету места за постављање средстава за оглашавање и укуп-
ном износу понуђене накнаде за „пакет” без ПДВ-а и укуп-
ном износу накнаде са ПДВ-ом.

Одлуку о избору корисника места комисија доставља 
градоначелнику на сагласност.

По добијању сагласности од градоначелника комисија 
доставља одлуку надлежној организационој јединици ради 
закључења уговора и издавања дозволе, која пoзивa нajпoвoљ-
ниjeг учeсникa дa у рoку oд сeдaм дaнa oд дaнa приjeмa пoзивa 
зaкључи угoвoр o кoришћeњу мeстa зa oглaшaвaњe.

Уговор се закључује на период од 10 година.
Нajпoвoљниjи учeсник пoтписивaњeм угoвoрa o 

кoришћeњу стичe свojствo кoрисникa мeстa зa oглaшaвaњe 
и имa oбaвeзу дa уплaти пoнуђeну цeну нa нaчин и у рoку 
утврђeнoм у угoвoру.

Члaн 35.
Кaд нajпoвoљниjи учeсник нe пoтпишe пoнуђeни угoвoр, 

смaтрa сe дa je oдустao oд пoнудe, тe сe стичу услoви дa сe aкти-
вирa бaнкaрскa гaрaнциja зa oзбиљнoст учeшћa нa кoнкурсу.

Кaд кoрисник мeстa нe изврши плaћaњe понуђене 
цене у угoвoрeнoм рoку губи свojствo кoрисникa мeстa зa 
oглaшaвaњe, a грaд имa прaвo дa aктивирa бaнкaрску гaрaн-
циjу зa oзбиљнoст учeшћa у кoнкурсу сa jaвним нaдмeтaњeм.

Кaдa нaступи случaj из ст. 1. и 2. oвoг члaнa, кoмисиja 
пoзивa учeсникe сa листe учeсникa прeмa рeдoслeду њихo-
вих нajвиших пoнудa дa сa њимa зaкључи угoвoр.

Члaн 36.
Свим учeсницимa у пoступку, oсим кoриснику мeстa, 

дoстaвљeнa бaнкaрскa гaрaнциja врaћa сe у рoку oд деведе-
сет дaнa oд дaнa одржавања јавног надметања.

Члaн 37.
Нa oдлуку кoмисиje учeсник у пoступку jaвнoг кoнкур-

сa мoжe пoднeти пригoвoр градоначелнику у рoку oд oсaм 
дaнa oд дaнa приjeмa oбaвeштeњa o избoру кoрисникa. 

Члaн 38.
По зaкључeњу угoвoрa и испуњењу уговорне обавезе 

плаћања накнаде из члана 34. став 6. кориснику места се из-
дaje дозвола за постављање средства у склaду са одредбама 
ове одлукe.

Дозвола

Члaн 39.
Корисник места поставља средство за оглашавање из 

члана 7. ове одлуке на основу дозволе коју издаје надлежна 
организациона јединица.

Уз захтев за издавање дозволе корисник места доставља 
надлежној организационој јединици:

1) прописно комплетирану и запечаћену јемствеником 
техничку документацију, односно типски пројекат средства 
зa oглaшaвaњe у четири примерка;

2) доказ о плаћеној административној такси.
Садржина техничке документације односно пројекта из 

става 1. овога члана уређује се актом из члана 13. ове од-
луке, а израђује га овлашћено привредно друштво, односно 
друго правно лице, односно предузетник који су уписани у 
регистар привредних субјеката. 

Прикључење средства, односно oбjeкта зa oглaшaвaњe, 
на линијски инфраструктурни објекат-електроенергетски 
вод, уколико се средство за оглашавање напаја са електрое-
нергетског система, врши се у складу са посебним законом. 

Дозвола из става 1. овог члана издаје се у форми решења 
за период важења уговора и садржи: податке о кориснику 
места, броју места, месту (појединачно или групација) и ус-
ловима постављања и коришћења средства за оглашавање, 
врсти и димензијама средства које се поставља, рок за по-
стављање средства, време на које се издаје и техничку доку-
ментацију на основу које се издаје.

Члан 40.
Дозволу за оглашавање на површинама објеката из члана 

10. у складу са одредбама ове одлуке издаје на захтев орга-
низатора манифестације надлежна организациона јединица.

Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана под-
носилац захтева прилаже:

1) трасу и места постављања средства за оглашавање, 
врсту и димензије (у складу у са КУОБ) и време у коме се 
врши оглашавање, које може најдуже трајати 30 дана пре 
почетка манифестације и за време трајања манифестације;

2) сагласност организационе јединице Градске управе 
Града Београда надлежне за област предмета манифеста-
ције;



Број 86 – 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 8. септембар 2016.

3) доказ о плаћеној административној такси.
Дозвола за оглашавање из става 1. овог члана садржи: 

трасу и места постављања средства за оглашавање, врсту, 
димензије и време у коме се врши оглашавање.

Члан 41.
Дозволу за оглашавање на начин утврђен у алинеји 1. 

става 3. члана 15. ове одлуке издаје и закључује уговор са 
подносиоцем захтева за оглашавање, надлежна организаци-
она јединица. 

Подносилац захтева за оглашавање за сопствене потре-
бе, коме се издаје дозвола из става 1. овог члана може бити 
само правно лице односно предузетник у чијем власништву 
или коришћењу је станица за снабдевање возила горивом, 
која је на предметној локацији непосредно прикључена на 
улицу или општински пут.

Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана под-
носилац захтева прилаже:

1) прописно комплетирану и запечаћену јемствеником 
техничку документацију, односно пројекат средства за ог-
лашавање у четири примерка;

2) доказ о праву власништва или коришћења станице за 
снабдевање возила горивом;

3) дозволу за прикључење на линијски инфраструктур-
ни објекат – електроенергетски вод, уколико се средство за 
оглашавање напаја са електроенергетског система;

2) доказ о плаћеној административној такси.
Садржина техничке документације односно пројеката 

из става 3. овога члана уређује се актом из члана 13. ове од-
луке, а израђује га овлашћено привредно друштво, односно 
друго правно лице, односно предузетник који су уписани у 
регистар привредних субјеката. 

Дозвола за оглашавање из става 1. овог члана садржи: 
податке о кориснику места, месту и условима постављања 
и коришћења средства за оглашавање, врсти и димензијама 
средства које се поставља, рок за постављање, време на које 
се издаје и техничку документацију на основу које се издаје.

Дозвола за оглашавање из става 1. овог члана издаје се 
на период важења плана. 

Члан 42.
Дозволу за оглашавање на начин утврђен у алинеји 2. 

става 3. члана 15. ове одлуке издаје, на захтев, организацио-
на јединица управе градске општине надлежна за комунал-
не послове.

Уз захтев за издавање дозвола из става 1. овог члана под-
носилац захтева прилаже:

1) трасу кретања, димензије паноа, места задржавања, 
односно стајања и време у коме се врши оглашавање;

2) доказ о плаћеној административној такси.
Дозвола за оглашавање из става 1. овог члана садржи: 

услове и време на које се издаје (трасу кретања, димензије 
паноа, места задржавања, односно стајања и време у коме 
се врши оглашавање).

Члан 43.
Организационе јединице надлежне за издавање дозво-

ла из чл. 39, 40, 41. и 42. ове одлуке примерак коначног ре-
шења достављају организационој јединици Градске управе 
Града Београда надлежној за послове јавних прихода ради 
утврђивања и наплате локалне комуналне таксе и надлеж-
ној комуналној инспекцији и Комуналној полицији.

Рок за постављање средства за оглашавање

Члан 44.
Корисник места је дужан да постави средство за оглаша-

вање у року одређеном дозволом. 
Уколико корисник места не постави средство за оглаша-

вање у року одређеном дозволом, оганизациона јединица 
која је издала дозволу, може да донесе решење о престанку 
важења дозволе, за сва места, односно групацију у целини.

Престанак важења дозволе по захтеву корисника

Члан 45.
Корисник места који намерава да престане са оглаша-

вањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан 
је да о томе обавести организациону јединицу која је издала 
дозволу.

Надлежна организациона јединица из става 1. овог чла-
на у року од 30 дана од дана пријема 

обавештења доноси решење о престанку важења дозво-
ле из чл. 39, 40, 41. и 42. ове одлуке и примерак коначног 
решења доставља организационој јединици надлежној за 
послове јавних прихода и надлежној комуналној инспекци-
ји и Комуналној полицији.

Престанак важења дозволе због измене плана

Члан 46.
У случају измене плана из члана 16. ове одлуке, услед 

које се укида место (појединачно или групација), организа-
циона јединица која је издала дозволу дужна је да корисни-
ку тог места понуди одговарајуће место у складу са планом, 
уколико такво место постоји.

Одговарајуће место у смислу става 1. овог члана је ме-
сто намењено за постављање истог типа и величине објекта, 
односно средства и налази се у истој зони у смислу одлуке 
којом се уређује плаћање локалне комуналне таксе.

Ако корисник места прихвати понуђено место, на-
длежна организациона јединица доноси решење о томе и 
одређује рок у коме је корисник дужан да објекат, односно 
средство премести.

Ако корисник места не прихвати понуђено место или 
одговарајуће место не постоји, организациона јединица 
која је издала дозволу доноси решење о престанку важења 
дозволе за то место. Примерак решења се доставља органи-
зационој јединици Градске управе Града Београда надлеж-
ној за послове јавних прихода и надлежној комуналној ин-
спекцији и Комуналној полицији.

У случају из става 4. овог члана, преостали износ накна-
де за постављање објекта, односно средства за оглашавање, 
умањује се сразмерно броју укинутих места.

Престанак важења дозволе због неплаћања накнада 

Члан 47.
Дозвола престаје да важи пре истека рока на који је из-

дата у случају када корисник места не плаћа утврђену рату 
накнаде за постављање средства за оглашавање, у оставље-
ном року.

У случају из става 1. овог члана, организациона једини-
ца која је издала дозволу, утврђује да је дозвола престала да 
важи и примерак решења доставља надлежној комуналној 
инспекцији и комуналној полицији и организационој једи-
ници Градске управе Града Београда надлежној за послове 
јавних прихода.
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Б. ОГЛАШАВАЊЕ НА ДРУГИМ ПОВРШИНАМА

Начин оглашавања

Члан 48.
Оглашавање на другим површинама врши се за сопстве-

не потребе и као делатност.
Оглашавање на површинама из става 1. овог члана врши 

се само уз сагласност власника, односно корисника те повр-
шине.

Дозвола

Члан 49.
Оглашавање на другим површинама врши се на основу 

дозволе коју на захтев заинтересованог лица издаје надлеж-
на организациона јединица .

У случају када се захтев за оглашавање односи на сред-
ство за оглашавање чија је површина мања од 2 m² и које се 
не налази над јавном површином, дозволу издаје организа-
циона јединица управе градске општине надлежна за кому-
налне послове.

Дозвола се издаје у форми решења и садржи нарочито: 
податке о лицу које врши оглашавање, месту и условима 
постављања, врсти и димензијама средства за оглашавање 
које се поставља, време на које се издаје и техничку доку-
ментацију на основу које се издаје.

Уз захтев за издавање дозволе прилаже се:
1) прописно комплетирана и запечаћена јемствеником 

техничка документација, односно пројекат средства за ог-
лашавање у четири примерка;

2) сагласност власника, односно корисника површине 
на коју се поставља средство за оглашавање;

3) сагласност надлежне установе за заштиту споменика 
културе у случајевима из става 6. члана 12. ове одлуке;

4) друге сагласности у складу са посебним законима, 
зависно од типа и места постављања (у складу са законом 
којим се уређује заштита од пожара за средства за оглаша-
вање која се прикључују на високонапонску мрежу, саглас-
ност управљача државних путева уколико се средство за 
оглашавање поставља у заштитном појасу пута, електро-
енергетска сагласност уколико се средство за оглашавање 
прикључује на линијски инфраструктурни објекат, саглас-
ност Друштва архитеката и др.);

5) копија ЕДБ рачуна и сагласност власника, односно 
корисника постојећег мерног места, уколико се средство за 
оглашавање напаја електричном енергијом са истог;

6) доказ о плаћеној административној такси.
Садржина техничке документације односно пројеката 

из става 3. овога члана уређује се актом из члана 13. ове од-
луке, а израђује га овлашћено привредно друштво, односно 
друго правно лице, односно предузетник који су уписани у 
регистар привредних субјеката. 

Техничка документација из става 4. овог члана чини сас-
тавни део решења. 

У случају постављања средства за оглашавање као дела 
пројекта фасаде објекта, уз захтев за издавање одобрења 
прилаже се:

1) сагласност власника, односно корисника површине;
2) одобрење за изградњу грађевинског објекта;
3) употребна дозвола;
4) оверени пројекат издат у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња објеката;
5) доказ о плаћеној административној такси.

Члан 50.

Рок важења дозволе

На захтев подносиоца, дозволу за постављање средства 
за оглашавање из члана 49. ове одлуке надлежне организа-
ционе јединице издају за текућу годину. 

Подносиоцу захтева коме је издато одобрење за поста-
вљање средства за оглашавање у складу са одредбама ове 
одлуке, може се на његов захтев издати одобрење за понов-
но постављање истоветног средства за оглашавање.

Уз захтев за издавање одобрења из става 2. овог члана 
доставља се:

1) сагласност власника, односно корисника површине 
на коју се поставља средство, за оглашавање;

2) потврда о даљем важењу сагласност надлежне устано-
ве за заштиту споменика културе у случајевима из става 6. 
члана 12. ове одлуке;

3) доказ о плаћеној административној такси;
4) претходно оверени пројекат печатом надлежне ор-

ганизационе јединице из ст. 1. и 2. члана 49. ове одлуке на 
увид, ради потврде о даљем важењу.

Под истоветним средством подразумева се средство за 
оглашавање на којем није дошло до промене у односу на 
техничку документацију на основу које је издата дозвола.

Члан 51.
Организациона јединица која је издала дозволу, примерак 

коначног решења доставља организационој јединици Градске 
управе Града Београда надлежној за послове јавних прихода 
ради утврђивања и наплате локалне комуналне таксе и на-
длежној комуналној инспекцији и комуналној полицији.

Престанак важења дозволе по захтеву корисника

Члан 52.
Корисник на чији захтев је одобрено постављање сред-

ства за оглашавање, који намерава да престане са оглаша-
вањем пре истека времена за које је дозвола издата, дужан 
је да о томе обавести организациону јединицу која је издала 
дозволу.

Надлежна организациона јединица из става 1. овог чла-
на у року од 30 дана од дана пријема обавештења доноси ре-
шење о престанку важења дозволе из члана 49. ове одлуке, 
и примерак коначног решења доставља организационој је-
диници надлежној за послове јавних прихода и надлежној 
комуналној инспекцији и комуналној полицији.

VII. ОБАВЕЗЕ ЛИЦА КОЈЕ ВРШИ ОГЛАШАВАЊЕ

Члан 53.
У случају штете настале као последица примене 

техничке документације, на основу које је издатo решење из 
чл. 39, 41. и 49. ове одлуке, за коју се накнадно утврди да 
није у складу са прописима и правилима струке, за штету 
солидарно одговарају пројектант који је израдио и потпи-
сао техничку документацију и инвеститор.

Члан 54.
Корисник места, дужан је да:
1) средство за оглашавање постави и оглашавање врши 

у складу са дозволом односно актом из члана 2. став 2. ове 
одлуке;

2) средство за оглашавање означи пословним, односно 
личним именом;
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3) редовно одржава и стара се о уредном изгледу сред-
ства за оглашавање;

4) средство за оглашавање по престанку важења дозво-
ле о свом трошку уклони, а коришћену површину локације 
врати у првобитно стање у року од седам дана;

5) средство привремено уклони када је неопходно због 
извођења неодложних радова на заштити и одржавању 
комуналних објеката или привремене измене режима са-
обраћаја, док те околности трају. 

Поред обавеза из става 1. овог члана, корисник места 
дужан је да:

1) у периоду постављања декоративне расвете у граду, од 
1. децембра до 15. фебруара, дозволи померање средства за 
оглашавање постављеног на објекту из члана 10. ове одлуке;

2) омогући граду, односно градској општини да, уз 
накнаду, врши оглашавање манифестација и активности 
које организује или су од значаја за град, односно градску 
општину, а на основу захтева који се подноси најмање 30 
дана пре почетка оглашавања.

Лице коме је издата дозвола, права утврђена дозволом на 
основу одредаба ове одлуке не може пренети другом лицу.

VIII. ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА

Члан 55.
За коришћење средстава за оглашавање плаћа се локал-

на комунална такса у складу са посебном одлуком.

IX. ЗАБРАНЕ

Члан 56.
Забрањено је:
1) лепити или на други начин причвршћивати плакат и 

другу штампану поруку, односно исписивати огласну пору-
ку на спољашним површинама фасаде, излога, ограде, др-
већа и сл.;

2) прљати и оштећивати објекат, односно средство за ог-
лашавање;

3) вршити звучно оглашавање на отвореном простору; 
4) извором светлости средства за оглашавање ометати 

кориснике објекта на који је средство постављено или ко-
риснике суседног објекта.

X. НАДЗОР

Члан 57.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орга-

низациона јединица Градске управе надлежна за послове 
саобраћаја.

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши 
комунална инспекција градске општине. 

Контролу примене ове одлуке у складу са Законом о 
комуналној полицији и комунално-полицијске послове на 
одржавању реда у области постављања средстава за огла-
шавање на јавним и другим површинама, врши комунална 
полиција.

Члан 58.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор 

је овлашћен да изриче мере за отклањање незаконитости и 
посебне мере у складу са законом.

Комунални инспектор је овлашћен да наложи уклањање 
средства за оглашавање:

1) када се средство за оглашавање за чије постављање се 
место утврђује планом, постави на место које није одређено 
планом;

2) када се средство за оглашавање постави или користи 
без дозволе, односно без акта из члана 2. став 2. ове одлуке;

3) када је средство за оглашавање постављено или се ко-
ристи супротно условима утврђеним дозволом, односно ак-
том из члана 2. став 2. ове одлуке;

4) када се промени неки од услова утврђен дозволом, а лице 
које врши оглашавање се не прилагоди у остављеном року;

5) када објекат, односно средство користи неовлашћено 
лице,

6) када корисник места средство за оглашавање не дове-
де у исправно и уредно стање у року који решењем одреди 
комунални инспектор.

Уклањање средства за оглашавање врши се о трошку ко-
рисника места, односно лица које врши оглашавање.

Ако лице из става 3. овог члана не поступи по решењу ко-
муналног инспектора и не уклони средство за оглашавање, 
комунални инспектор ће одредити да се средство уклони, 
преко другог лица, на место које је одређено за те намене.

Ако је решењем инспектора наложено уклањање плака-
та, а лице коме је мера наложена не поступи по решењу или 
је лице које је лепило плакат непознато, решење се може 
извршити преко субјекта који обавља комунлну делатност 
одржавања чистоће.

О уклањању објекта за оглашавање комунални инспектор 
обавештава организациону јединицу која је издала дозволу.

По пријему обавештења из става 6. овог члана органи-
зациона јединица која је издала дозволу доноси решење о 
престанку важења дозволе.

XI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 59.
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице: 
– ако средство за оглашавање постави на месту које није 

утврђено планом (члан 16. ст. 1–3); 
– ако средство за оглашавање постави или користи без 

дозволе из чл. 39, 40, 41. и 49, односно акта из става 2. члана 
2. ове одлуке; 

– ако поступа супротно одредбама става 1. тач. 4. и 5, ст. 
2. и 3. и члана 54. ове одлуке. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 60.000 динара. 

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

Члан 60.
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекр-

шај правно лице: 
– ако средство за оглашавање постави или користи су-

протно дозволи (чл. 39, 40, 41, 49. и став 1. тачка 1. члана 54. 
ове одлуке); 

– ако поступи супротно забранама из члана 56. ове одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник новчаном казном од 30.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 
10.000 динара.

Члан 61. 
Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекр-

шај правно лице: 
– ако поступа супротно одредбама става 1. тач. 2. и 3. и 

члана 54. ове одлуке. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном од 15.000 динара. 

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

Члан 62. 
Новчаном казном од 15.000 динара казниће се за прекр-

шај правно лице:
– ако оглашавање из става 3. алинеја 2. члана 15. ове од-

луке врши без дозволе или супротно дозволи (члан 42). 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник новчаном казном од 10.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 
5.000 динара. 

Члан 63. 
За прекршаје прописане чл. 59–62. ове одлуке, комунал-

ни инспектор односно комунални полицајац издаје прекр-
шајни налог у складу са законом.

XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
Градоначелник донеће акт из члана 13. ове одлуке у року 

од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 65.
Планови донети на основу прописа који су важили до 

дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока ва-
жења на који су донети.

Члан 66.
Уговори закључени са корисником места за оглашавање, 

на основу прописа који су важили до дана ступања на снагу 
ове одлуке, важе за период на који су закључени.

Дозволе којима је корисницима места одобрено поста-
вљање средства за оглашавање, издате на основу прописа 
који су важили до дана ступања на снагу ове одлуке, важе за 
период на који су издате.

На поступке који су започети, а нису окончани до сту-
пања на снагу ове одлуке примењиваће се одредбе Одлуке о 
оглашавању на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 29/07, 34/09, 16/10 и 44/14).

Члан 67.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

оглашавању на територији града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 29/07, 34/09, 16/10 и 44/14) и Правилник 
о избору корисника места за оглашавање („Службени лист 
Града Београда”, бр. 20/10 и 28/10).

Члан 68.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 35-588/16-C, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. сеп-
тембра 2016. године, на основу чл. 4. и 13. Закона о кому-
налним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), 
члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Служ-
бени гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 31/11 
и 68/15) и члана 25. став 1. тачка 8. и члана 31. став 1. тачка 
7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

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

риторији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14 и 2/15), члан 7. мења се и 
гласи: „Линијски превоз у складу са законом обавља јавно 
комунално предузеће које је основао град и друга привред-
на друштва, којима град може у складу са позитивним про-
писима поверити обављање овог превоза (у даљем тексту: 
превозник).”

Члан 2.
Чл. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. и 15. бришу се. 

Члан 3.
У члану 23. став 1. мења се и гласи:
„Стајалиште је унапред утврђено и обележено место 

стајалишном ознаком намењено за заустављање возила ја-
вног превоза и за улазак и излазак путника.”

У истом члану став 4. мења се и гласи:
„Успостављање и укидање стајалишта врши се актом 

који у форми решења доноси надлежна организациона је-
диница.”

Члан 4.
У члану 24. став 1. алинеја 3. мења се и гласи:
– остала саобраћајна опрема искључиво у функцији ја-

вног превоза (аутомати за продају карата и др.).
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„На појединим стајалиштима надстрешница може да 

садржи и средства за оглашавање.”

Члан 5.
После члана 24. додају се нови чл. 24а и 24б који гласе:

„24а
Елементи опреме стајалишта линијског превоза могу се 

користи за постављање средстава за оглашавање и то: ре-
кламни медиј малог формата – „City light”, витрина: пано, 
плакат, налепница, електронски дисплеј и других средства 
која садрже огласну поруку.

24б
Објекат, односно средство за оглашавање поставља ко-

рисник места који се одређује након спроведеног поступка 
јавног конкурса, односно поступка јавног приватног 
партнерства са елементима концесије.

Јавни конкурс расписује и спроводи комисија коју об-
разује градоначелник града Београда. Број чланова, састав, 
мандат и задаци комисије, као и начин обављања стручних 
и административних послова за потребе комисије утврђују 
се актом о образовању комисије.
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Поступак, спровођење, садржина јавног конкурса и кри-
теријуми за избор корисника ближе се уређују актом који 
доноси градоначелник града Београда, на предлог надлежне 
организационе јединице.”

Члан 6.
Члан 36. мења се и гласи:
„Уговор о превозу се закључује моментом уписивања 

карте у меморију бесконтактне смарт картице, односно мо-
ментом куповине карте у возилу код возача или куповином 
посебне карте код контролора.

Путник је дужан да, у возилу, односно у простору ре-
зервисаном за путнике са валидираном картицом на стаја-
лиштима градске железнице који је посебно обележен и на 
којима је контролисан приступ путника покретном рампом 
(у даљем тексту: резервисани простор), има важећу карту 
коју је дужан да покаже и уступи на захтев контролора или 
овлашћеног лица.

Путник је дужан да бесконтактну смарт картицу ва-
лидира при уласку у возило или при уласку у резервисан 
простор.

Изузетно од става 1. овог члана за децу до седам годи-
на, професионалне припаднике Војске Србије у униформи, 
припаднике полиције и комуналне полиције у униформи, 
уговор о превозу се закључује моментом уласка у вози-
ло односно моментом уласка у резревисани простор и ова 
лица нису у обавези да поседују возну исправу.”

Члан 7.
Члан 36а мења се и гласи:
„Контролу путника обавља контролор опремљен пре-

носним уређајем за контролу путника или друго овлашћено 
лице.

Уређајем из става 1. овог члана врши се провера исправ-
ности возне исправе и карте.

Контролор и друго овлашћено лице врше контролу воз-
них исправа и карата лица која су затечена у возилу или 
лица затечених у резервисаном простору.

Приликом контроле путника контролор или друго овла-
шћено лице предсавља се легитимацијом.

Лица која су приликом контроле затечена у возилу или 
у резервисаном простору, дужна су да контролору или дру-
гом овлашћеном лицу покажу карту, осим лица из члана 2. 
став 2. ове одлуке.

Уколико се у поступку провере утврди да није изврше-
на валидација смарт картице која гласи на име, а на којој је 
уписана допуна за текући месец, контролор ће смарт кар-
тицу блокирати и дати путнику упутства у погледу начина 
деблокаде, након чега путник може да заврши започету во-
жњу.

Уколико лице које је приликом контроле затечено у во-
зилу или у резервисаном простору одбије да контролору и 
другом овлашћеном лицу покаже возну исправу, сматра се 
да не поседује важећу карту.

Лице које се у моменту контроле затекло у возилу или 
у резервисаном простору, без важеће карте, може код кон-
тролора купити посебну карту.

Куповином посебне карте, лице стиче права и обавезе 
путника као и право на започето и даље коришћење услу-
ге линијског превоза у дневном саобраћају у дану у коме је 
карта издата, осим у посебном превозу минибус возилима.

Уколико путник не поседује важећу карту, а жели да 
купи посебну карту дужан је да контролору или овлашће-
ном лицу пружи податке о свом идентитету.

Посебна карта обавезно садржи:
– податке о путнику (име, презиме, ЈМБГ);
– цену утврђену актом из члана 42. став 2. ове одлуке;
– линију јавног превоза, гаражни број возила;
– датум издавања и службени број контролора.
Уколико путник не поседује важећу карту и не жели да 

купи посебну карту, дужан је да контролору или овлашће-
ном лицу пружи податке о свом идентитету.

Податке о лицу које се у моменту контроле затекло у во-
зилу или у резервисаном простору, без важеће карте и које 
не купи посебну карту, контролор уписује у службену еви-
денцију и електронским путем ставља на увид комуналној 
полицији ради издавања прекршајног налога.

Овако сачињен и електронски потписан прекршајни 
налог шаље се електронским путем контролору на његов 
преносни уређај, који га штампа и уручује лицу из става 13. 
овог члана.

Лице које се у моменту контроле затекло у возилу без 
важеће карте и које не купи посебну карту дужно је да 
по уручењу одштампане копије електронски потписаног 
прекршајног налога напусти возило на првом наредном 
стајалишту, односно резервисани простор. Уколико лице не 
напусти возило, контролор може да изда налог возачу да за-
устави и задржи возило на стајалишту.

Уручење и плаћање прекршајног налога врши се у скла-
ду са законом којим се регулише прекршајни поступак.

Контролор у контроли може затражити помоћ поли-
цијске управе, односно комуналне полиције.”

Члан 8.
У члану 52. ставу 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара” замењују се речима: „од 150.000,00 динара”.
У истом члану 2. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 динара” 

замењују се речима: „од 20.000,00 динара”.

Члан 9.
У члану 53. ставу 1. речи: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 

динара” замењују се речима: „од 150.000,00 динара”.
У истом члану у ставу 2. речи: „од 5.000,00 до 75.000,00 

динара” замењују се речима: „од 20.000,00 динара”.

Члан 10.
У члану 55. став 1. алинеја 1. мења се и гласи:
„– које се налази у возилу јавног линијског превоза, 

односно у резервисаном простору без важеће карте или 
купљене посебне карте (чл. 36. и 36а),” 

У истом члану после става 2, додаје се нови став 3, који 
гласи:

„За прекршај из става 1. алинеја 1. овог члана прекршај-
ни налог уручује контролор у складу са одредбама ове од-
луке.” 

Члан 11.
После члана 55. додаје се нови члан 55а који гласи:

„55а
Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за 

прекршај правно лице: 
– ако поступа супротно одредбама члана 24б. став 1. ове 

одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-

зетник новчаном казном од 75.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно 

лице у правном лицу и физичко лице новчаном казном од 
10.000 динара.”
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Члан 12.
Градоначелник града Београда донеће акт из члана 5. ове 

одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-589/16-С, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. сеп-
тембра 2016. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 26. Закона 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. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – Одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕ-
НУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи:
„Угоститељским објектима за пружање услуге исхране 

и пића, који се налазе у улицама Цетињској, Зетској и Ска-
дарској, а налазе се до 150 m ваздушном линијом од најбли-
же стамбене, стамбено пословне зграде утврђује се мак-
симално радно време и то тако што могу почети са радом 
најраније од 6.00 сати и могу радити најдуже до 24.00 сата, 
а петком и суботом од 06.00 сати до 1.00 сат после поноћи.

Угоститељски објекти из става 1. овог члана, могу еми-
товати музику или приређивати музички програм и то нај-
дуже до 23.00 сата, а петком и суботом до 24.00 сата. 

Одредбе из ст. 1. и 2. овог члана не односе се на угоси-
тељске објекте за пружање услуге исхране и пића који се 
налазе у Скадарској улици парна страна од броја 20 до 48 и 
непарна страна од броја 7 до броја 43 осим објеката у Ска-
дарској 40 и 40а, могу емитовати само акустичну музику.”

Члан 2.
Члан 17. мења се и гласи:
„Надзор над применом одредаба ове одлуке врши орга-

низациона јединица Градске управе Града Београда надлеж-
на за послове привреде.

Инспекцијски надзор над истицањем и придржавањем 
прописаног радног времена врши туристички инспектор 
Градске управе Града Београда, у складу са законом.

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлу-
ке које се односе на узнемиравање грађана и емитовање му-
зике или приређивање музичког програма у угоститељском 
објекту врши комунални инспектор градске општине.

Контролу над применом ове одлуке у складу са законом 
врши и Комунална полиција.”

Члан 3.
Члан 18. у став 1. речи: „комуналном инспектору”, за-

мењују се речима: „овлашћеном инспектору.”

Члан 4.
Члан 19 мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице 
– ако у обављању угоститељске делатности узнемирава 

грађане који станују и раде у суседству (члан 4. став 4);
– ако поступа супротно члану 8. став 2. ове одлуке;
– ако поступа супротно одредби члана 8а. ст. 2. и 3. ове 

одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном у фиксном износу од 25.000 динара одговорно лице 
у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном у фиксном износу од 75.000 динара предузетник.”

Члан 5.
Члан 20. мења се и гласи:
„Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице:
– ако не поступа у складу са чл. 10. и 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 

казном у фиксном износу од 10.000 динара одговорно лице 
у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном у фиксном износу од 50.000 предузетник.”

Члан 6.
После члана 20. додаје се нови члан 20а, који гласи:
„За прекршаје из члана 19. и 20. ове одлуке овлашћени 

инспектор, односно комунални полицајац издаје прекршај-
ни налог у складу са законом.”

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 130-591/16-С, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. сеп-
тембра 2016. године, на основу члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 84/14 – 
др. закон), члана 12. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др закон) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – од-
лука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТАЛНИМ 
МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ОД ЗНА-

ЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД 

Члан 1.
У Одлуци о сталним манифестацијама у области кул-

туре од значаја за Град Београд („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 15/07 и 78/14), у члану 2. у ставу 1. у тачки 10. 
речи: „Филмски фестивал у Сопоту” замењују се речима: 
„Филмски фестивал у Сопоту – СОФЕСТ”. 
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Члан 2.
У члану 4., став 2. мења се и гласи:
„Одбор манифестације има председника – представника 

Града Београда и најмање два, а највише четири члана које 
именује Скупштина Града Београда на период од две годи-
не. Председник и чланови одбора имају право на надокнаду 
за рад у одбору. Висину надокнаде, сваке године, утврђује 
градоначелник града Београда”.

Члан 3.
У члану 5. у ставу 1. речи: „програм и предрачун” за-

мењују се речима: „предлог програма и предрачуна”, а број: 
„1”, замењује се бројем: „20”.

У истом члану, после става 1. додаје се нови став који 
гласи:

„Одбор манифестације је у обавези да, најкасније 60 
дана пре почетка манифестације, усвоји програм и предра-
чун трошкова манифестације”.

Члан 4.
У члану 8. у ставу 1. речи: „односно селектор” бришу се.
У истом члану став 2. мења се и гласи:
„Уметничког директора именује Скупштина Града Бео-

града, из реда афирмисаних личности из области културе, 
на период од две године. Уметнички директор има право на 
надокнаду за рад. Висину надокнаде, сваке године, утврђује 
градоначелник града Београда”.

У истом члану став 3. брише се. 
Члан 5.

У члану 9. речи: „односно селектор” бришу се.
Члан 6.

У члану 10. у ставу 1. речи: „на период од четири године” 
бришу се.

Члан 7.
Скупштина Града Београда донеће правила манифеста-

ција, усклађена са овом одлуком, у року од 60 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

До доношења нових правила манифестација, остају на 
снази правила донета до ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Скупштина Града Београда именоваће одборе манифес-

тација и уметничке директоре, у складу са одредбама ове од-
луке, у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

До именовања одбора манифестација и уметничких ди-
ректора, у складу са одредбама ове одлуке, настављају са 
радом одбори манифестација и уметнички директори, од-
носно селектор именовани до ступања на снагу ове одлуке.

Члан 9.
Уговори којим се поверава обављање организационих, 

стручних, административних, финансијских и техничких 
послова за потребе манифестације, закључени до ступања 
на снагу ове одлуке, остају на снази до истека рока на који 
су закључени. 

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

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

Број 6-594/16-С, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. сеп-
тембра 2016. године, на основу члана 35. став 7. Закона о 
планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
81/09, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и 
члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПР О С ТОРНОГ 
ПЛА НА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I. ПОВОД И ЦИЉ ИЗМЕНА И ДОПУНА
Изради Измена и допуна просторног плана градске 

општине Обреновац приступило се на основу Одлуке о из-
ради Измена и допуна Просторног плана градске општине 
Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 62/15).

Повод за израду плана је иницијатива ЈП „Електропри-
вреда Србије” Београд, Огранак ТЕНТ Обреновац од 6. 
маја 2015. године, којом се предлаже проширење постојеће 
депоније пепела на локацији ТЕ „Никола Тесла А”. Развије-
на енергетска инфраструктура на територији општине Об-
реновац (ТЕНТ А има укупно бруто инсталисану снагу од 
1749,90 МW и састоји се од шест блокова) и стратешке пот-
ребе Србије у области енергетике, захтевају да ове функције 
и комплекси и даље остану доминантни, што проузрокује 
заузимање нових простора. Реконструкцијом блокова, по-
већањем инсталисане снаге, као и планираном реконструк-
цијом система за одпепељивање и одлагање гипса из про-
цеса одсумпоравања димног гаса (ОДГ), постојећа депонија 
неће моћи да задовољи потребне могућности за смештајни 
простор целокупног материјала, до краја радног века блоко-
ва ТЕНТ А. 

Изменама и допунама просторног плана градске општи-
не Обреновац обезбедиће се плански основ за проширење 
депоније, односно обезбеђивање поузданог смештајног ка-
пацитета за све нус производе из блокова ТЕНТ А.

II. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА И ДОПУНА
Предмет Измена и допуна просторног плана је простор 

пољопривредног газдинства „Младост”, северозападно од 
постојеће депоније пепела и шљаке ТЕНТ А, односно про-
ширење грађевинског подручја постојеће депоније пепела 
на деловима катастарских парцела број 886, 887, 888, 889, 
1314 и 1315/1, КО Кртинска.

Измене и допуне просторног плана Градске општине 
Обреновац обухватају следеће тематске области: 

– Текстуални део Плана, поглавља: 
2.1.1. „Зонирање и намена простора”, 
2.1.2. „Пољопривредно земљиште”, 
2.1.3. „Шуме и шумско земљиште”,
2.4.3. „Енергетска инфраструктура”,
2.4.6. „Комунална инфраструктура”,
2.5.1. „Животна средина”, 
2.5.2. „Заштитита природних добара и предела”,
2.5.3. „Заштитита културних добара”,
3.1.4.1.„Заштита природних добара”,
3.1.4.3.„Зоне санитарне заштите”,
3.2.3. „Правила грађења на пољопривредном земљишту”,
3.3.1. „Смернице за спровођење Просторног плана и из-

раду планске документације” и 
3.3.2. „Приоритетна планска решења”.
– Графички део Плана, рефералне карте: 
бр. 1. „План намене простора”, Р 1:50.000
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бр. 2 „Мрежа насеља, функција, јавних служби и инфра-
структурних система „, Р 1:50.000

бр. 3. „Туризам и заштита простора”, Р 1:50.000 и 
бр. 4. „Карта спровођења плана”, Р 1:50.000
– Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 

средину;

III. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ
Правни основ за израду Измене и допуне просторног 

плана су: Закон о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14, 145/14), Закон о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04) и 
Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана град-
ске општине Обреновац („Службени лист Града Београда”, 
број 62/15).

Плански основ за израду Измене и допуне просторног 
плана је Измена и допуна Регионалног просторни плана ад-
министративног подручја града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 38/11).

IV. ИЗМЕНЕ У ТЕКСТУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА
У текстуалном делу Просторног плана градске општине 

Обреновац („Службени лист Града Београда”, број 30/13) 
врше се следеће измене: 

У одељку 1.1.7 „Циљеви просторног развоја”
001
у ставки „Систем комуналних објеката” иза прве под-

ставке додаје се нова која гласи:
„– проширивање постојеће депоније пепела уз пошто-

вање режима заштите изворишта, подземних и површин-
ских вода”

У одељку 2.1.1. „Зонирање и намена простора” 
002
Став 2. се мења и гласи:
„Прва и знатно већа, САВСКА МАКРОЗОНА оријен-

тисана око река Саве и Колубаре, има наглашен индустриј-
ско-енергетски карактер, осим у средишњем делу у коме 
доминира пољопривреда. У оквиру ове зоне смештени су 
и развијени значајни стратешки индустријски комплекси 
(ТЕНТ А и Б), и велики пољопривредни комбинати (Об-
реновац, Ратари, Стублине). Развијена енергетска инфра-
структура и стратешке потребе Републике Србије у области 
енергетике, захтевају да ове функције и комплекси и даље 
остану доминантни, што ће проузроковати заузимање но-
вих простора за потребе проширења постојеће депоније пе-
пела ТЕНТ А, која је при крају капацитета. У том смислу је 
обавезна примена строгих мера заштите и унапређења жи-
вотне средине, као и наставак рекултивације деградираних 
површина.”

003
у тексту који се односи на мезозоне, у делу који се одно-

си на мезозону „Савска зона 1”, став 2. се мења и гласи:
„У складу са будућим опредељењем, грађевинско 

земљиште града ће се ширити у смислу активног ко-
ришћења реке Саве као дела градског амбијента. Евенту-
ална реконструкција насипа у будућој зони града треба да 
се изведе, не само као заштитни објекат, већ и као урбана 
регулација и уређење обала, којим се град функционално 
„спушта” на своју велику реку, уз дислокацију постојеће ка-
сарне. Постојеће индустријске зоне ће се ширити у складу 
са захтевима тржишта, ТЕНТ А северозападно уз постојећу 
депонију пепела и шљаке ТЕНТ А на део пољопривредног 
добра „Младост” (проширење депоније), и ТЕНТ Б прав-
цем југозапад-североисток уз реку Саву. У сваком случају, 

новоформиране просторе је потребно инфраструктурно и 
саобраћајно потпуно опремити и парцелисати у касетно-
фазном смислу, тако да према потреби могу да се спајају. „

У одељку 2.1.2. „Пољопривредно земљиште” 
004
у ставу 1. после четврте ставке додаје се нова ставка која 

гласи:
„у функцији даљег развоја ТЕНТа од интереса за Репу-

блику Србију, Београд и Обреновац, а у складу са Законом 
о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/15), члан 23. став 
2. којим се предвиђају изузеци од правила о забрани ко-
ришћења овог земљишта у непољопривредне сврхе, пред-
виђа се проширивање депоније пепела ТЕНТ А за 150 hа на 
пољопривредном земљишту у државној својини, чиме се 
укупно пољопривредно земљиште на територији општине 
Обреновац (од око 30.000 hа) смањује за 0,5%”;

У одељку 2.1.3. „Шуме и шумско земљиште”
005
у ставу, „Приоритетна планска решења ...” , после треће 

ставке додаје се нова ставка која гласи:
„Подизање заштитног шумског појаса унутрашњим обо-

дом комплекса планираног за проширење постојеће депо-
није пепела, превасходно у функцији санитарне заштите, али 
и визуелне и звучне изолације комплекса; заштитни појас 
поставити управно на правац дувања ветрова, при чему ње-
гова ширина треба да износи минимално десети део ширине 
простора депоније који штити; његова структура треба да 
буде непропустљива, односно у целом профилу формира-
на од крошњи стабала и жбуња; предност треба дати лис-
топадном дрвећу, јер је у хигијенском погледу ефектније од 
четинарских врста; користити врсте са најмањим захтевом 
у односу на услове средине, тј. оне биљне врсте које успевају 
у алкалној средини какав је пепео. За формирање заштитног 
појаса неопходно је претходно урадити пројекат. Заштитни 
појас треба формирати пре пуштања пепелишта у функцију.”

У одељку 2.4.3 „Енергетска инфраструктура”
006
у ставу „Оперативни циљеви” у првој ставки после речи 

„капацитета” додаје се: „и проширење постојеће депоније 
пепела ТЕНТ А;”

У одељку 2.4.6 „Комунална инфраструктура”
007
у ставу „Основна концепција развоја у погледу упра-

вљања отпадом” после осме ставке додаје се нова ставка 
која гласи: 

„изградњом нових депонија пепела морају се заштитити 
изворишта, подземне и површинске воде”

У одељку 2.5.1 „Животна средина”
008
у ставу „Концепција заштите и унапређења квалитета 

животне средине”, после друге ставке додаје се нова ставка 
која гласи:

„увођењу чистије производње и система управљања 
заштитом животне средине у постојећа индустријска по-
стројења, а за нова постројења примену технологије и про-
цеса у производњи који испуњавају прописане стандарде 
заштите животне средине и обезбеђују заштиту животне 
средине по најбољим доступним технологијама;”

009
у ставу „Мере заштите животне средине” – „Заштита 

ваздуха” иза прве ставке додаје се нова ставка која гласи:
„санирање и уређење депонија пепела: примена новог 

технолошког решења за прикупљање, припрему, транспорт 
и депоновање пепела на ТЕ „Никола Тесла” према захтеви-
ма законске регулативе; подизање заштитних зелених поја-
сева око депонија пепела”;
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010
у ставу „Мере заштите животне средине” – „Заштита 

ваздуха” пета ставка мења се и гласи: „ограничење емиси-
ја из нових извора;техничким мерама редуковати укупну 
емисију полутаната;”

011
у ставу „Заштита и коришћење вода” иза треће и пете 

ставке додају се нове ставке које гласе: 
„обавеза пречишћавања индустријских отпадних вода 

пре упуштања у реципијент, по принципу отклањања за-
гађења на извору настанка, подразумева техничко-тех-
нолошке мере које захтевају да привредни, индустријски 
објекти и комплекси морају имати уређаје за пречишћа-
вање отпадних вода који обезбезбеђују да неће бити нару-
шен квалитет реципијента;” и

„у оквиру посебних мера смањења притиска на повр-
шинске и подземне воде су и мере заштите изворишта во-
доснабдевања које подразумевају безусловно поштовање 
свих законских прописа који уређују ову област, а односе 
се на забрану градње или употребе објеката и постројења, 
коришћење земљиште или вршење друге делатности, ако 
то угрожава здравствену исправност воде на изворишту у 
складу са регулативом дефинисаним мерама.”

012
у ставу „Донета решења која важе на територији општи-

не Обреновац” брише се цео текст и замењује новим који 
гласи:

„Министарство здравља Републике Србије је донело 
Решење о зонама санитарне заштите на административној 
територији града Београда за извориште подземних и повр-
шинских вода која служе за водоснабдевање града Београда 
(бр. 530-01-48/2014-10 од 1. августа 2014. године).”

013
у ставу „Заштита земљишта” иза треће ставке додаје се 

нова ставка која гласи:
„привремена складишта индустријског или опасног от-

пада у привредним комплексима морају одговарати пропи-
сима и стандардима;”

014
у ставу „Заштита земљишта” иза четврте ставке додају 

се нове које гласе:
– „комуналним опремањем планског подручја канализа-

ционом инфраструктуром уз изградњу постројења за пре-
чишћавање отпадних вода;

– санацијом и ремедијацијом:
– дивљих сметлишта, нелегалних складишта секундар-

них сировина, складишта за отпадне материјале, стара во-
зила и отпада који имају карактеристике опасног отпада 
(акумулатири, рабљена уља и сл.), а који се не могу увести у 
легалне токове отпада,

– земљишта напуштених привредних комплекса, пре 
њихове трансформације у друге намене,

– септичких јама након прикључења објеката на канали-
зациони систем.”

015
у ставу „ Заштита земљишта” бришу се ставке 5, 6, 7, 8, 

9, 10. и 11.
016
у ставу „Заштита од нејонизујућег зрачења”, у табели 

се бројке за називни напон далековода 330–500 замењују 
бројком 400, а број 40 за ширину заштитне зоне (растојање 
од централне линије далековода, лево и десно у метрима) се 
замењује бројем 30.

У одељку 2.5.2 „Заштитита природних добара и предела”
017
у ставу „Оперативни циљеви заштите и одрживог ко-

ришћења природних добара и природних вредности” на 
крају се додаје нова ставка која гласи:

„Подизање заштитног појаса унутар комплекса плани-
ране депоније пепела минимум 25 метара, у функцији очу-
вања и унапређења природних вредности и природних про-
цеса, на предметном подручју и у непосредном окружењу.”

У одељку 2.5.3. „Заштитита културних добара”
018
у делу „Мере заштите културних добара” , на крају те-

кста додаје са нов став који гласи:
„У циљу заштите археолошких налаза није дозвољено 

неовлашћено прикупљање површинског археолошког мате-
ријала на археолошким налазиштима.

Како не би дошло до уништења археолошких слојева, 
обавеза Инвеститора радова је да у поступку спровођења 
плана обезбеди археолошка истраживања и стални архео-
лошки надзор током извођења радова.

Инвеститор радова дужан је да пре отпочињања било 
каквих радова, благовремено обавести Завод за заштиту 
споменика културе града Београда како би се сачинио план 
и програм археолошких истраживања (археолошко ископа-
вање и надзор).

Инвеститор је дужан да по члану 110. Закона о култур-
ним добрима, обезбеди финансијска средства за истражи-
вање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра до 
предаје добра на чување овлашћеној установи заштите.”

У одељку 3.1.4.1. „Заштита природних добара”
019
став 1. мења се и гласи:
„Уколико се током радова наиђе на природно добро које 

је геолошко-палеонтолошког типа и минеролошко-петрог-
рафског порекла, потребно је одмах прекинути радове и 
обавестити Министарство пољопривреде и заштите живот-
не средине, односно предузети све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица, саглас-
но члану 99, Закона о заштити природе („Службени гла-
сник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10).”

020
на крају одељка додаје се текст који гласи:
„На простору предвиђеном за проширивање депоније 

нема заштићених подручја за које је спроведен или покре-
нут поступак заштите, утврђених еколошки значајних 
подручја и еколошких коридора од међународног значаја 
еколошке мреже Републике Србије, као ни евидентираних 
природних добара. Сава са приобалним појасем у природ-
ном и блиско-природном стању у ближем окружењу лока-
ције је међународни еколошки коридор утврђен Уредбом о 
еколошкој мрежи („Службени гласник РС”, број 102/10).

Планирањем заштитног шумског појаса, ободом, унутар 
комплекса планираног за депонију, обезбеђени су услови за 
смањење загађујућих материја, буке, вибрација и др., а са-
мим тим и очување и унапређење природних вредности и 
природних процеса на предметном подручју и у непосред-
ном окружењу. Предвиђа се рекултивација депоније након 
затварања исте.”

У одељку 3.1.4.3. „Зоне санитарне заштите”
021
став 4. се мења и гласи:
„Решење о зонама санитарне заштите на администра-

тивној територији града Београда за извориште подземних 
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и површинских вода која служе за водоснабдевање града 
Београда (бр. 530-01-48/2014-10 од 1. августа 2014. године).”

У одељку 3.2.3 „Правила грађења на пољопривредном 
земљишту”

022
став 2. се мења и гласи:
„Обрадиво пољопривредно земљиште може да се ко-

ристи у непољопривредне сврхе: за подизање шума, веш-
тачких ливада и пашњака на обрадивом пољопривредном 
земљишту четврте и пете катастарске класе и проширење 
депоније пепела ТЕНТ А за додатних око 150 hа пољопри-
вредног земљишта у државној својини, по претходно при-
бављеној сагласности надлежног министарства.“

У одељку 3.3.1. „Смернице за спровођење Просторног 
плана и израду планске документације” 

023
у ставу 2. „Просторни план градске општине Обреновац 

се спроводи:”, мења се друга ставка и гласи:
„Плановима генералне регулације – за потребе проши-

рења депоније пепела ТЕНТ А” 
У одељку 3.3.2. „Приоритетна планска решења”
024
у ставу 1. „У заштити животне средине”, после друге 

ставке додаје се нова ставка која гласи:
„смањење загађења чинилаца животне средине приме-

ном новог технолошког решења за прикупљање, припре-
му, транспорт и депоновање пепела на ТЕ „Никола Тесла”, 
према захтевима домаће законске регулативе и европским 
стандардима;”

V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
„Овим планом врше се Измене и допуне Просторног 

плана градске општине Обреновац („Службени лист Града 
Београда”, број 30/13).

Сви поступци спровођења Просторног плана градске 
општине Обреновац („Службени лист Града Београда“, број 
30/13), који се односе на делове територије ван граница 
Измена и допуна Просторног плана градске општине Об-
реновац, могу се наставити у складу са одредбама тог пла-
на и Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14, 145/14).”

VI
Саставни дeo Измена и допуна Просторног плана град-

ске општине Обреновац су:
Графички прилози – РЕФЕРАЛНЕ КАРТЕ

1. Намена простора Р 1:50.000
2. Мрежа насеља, функција, јавних служби и 
инфраструктурних система Р 1:50.000
3. Туризам и заштита простора Р 1:50.000
4. Карта спровођења  1:50.000

Документација
1. Мишљење Министарства пољопривреде и заштите 

животне средине; 
2. Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана 

градске општине Обреновац;
3. Решење о приступању изради стратешке процене ути-

цаја на животну средину;
4. Услови комуналних кућа;
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 

процедура.

* * *
Ове измене и допуне Просторног плана градске општи-

не Обреновац ступају на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-569/16-С, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. 
септембра 2016. године, на основу члана 31. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС) и члана 37. Пословника 
Скупштине Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
ГРАДА БЕОГРАДА

I. Утврђује се престанак функције секретара Скупштине 
Града Београда Соње Подунавац, због поднете оставке, са 
21. јулом 2016.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-567/16-С, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. сеп-
тембра 2016. године, на основу чл. 12. и 20. Закона о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. 
закон), члана 31. тачка 11. и члана 48. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 
и 17/16 – одлука УС) и члана 19. Пословника Скупштине 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
БЕОГРАДА

1. Поставља се Биљана Живковић, дипл. правник, за се-
кретара Скупштине Града Београда, на време од четири го-
дине.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-568/16-С, 8. септембра 2016. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Страна

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

Одлука да се Његова екселенција господин Арне 
Санес Бјeрнстад, амбасадор Краљевине Норвешке у 
Републици Србији, прогласи за почасног грађанина 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о оглашавању на територији града Бео-
града – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном 
линијском превозу путника на територији града Бе-
ограда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Страна
Одлука о измени и допуни Одлуке о радном вре-

мену угоститељских објеката на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изменама и допунама Одлуке о стал-
ним манифестацијама у области културе од значаја 
за град Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Измене и допуне Просторног плана Градске 
општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о престанку функције секретара 
Скупштине Града Београда  – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о постављењу секретара Скупштине 
Града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

САДРЖАЈ
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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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