
Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. за-
кон и 101/16 – др. закон) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ 
И ОДРЖАВАЊУ СПОМЕНИКА И СКУЛПТУРАЛНИХ 

ДЕЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о подизању и одржавању споменика и скулп-

туралних дела на територији града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 3/00 и 19/14), у члану 29. у ста-
ву 1. речи: „од 50.000,00 до 500.000,00” замењују се бројем 
„150.000,00”.

У истом члану у ставу 2. речи: „од 10.000,00 до 75.000,00” 
замењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану у ставу 3. речи: „од 10.000,00 до 
250.000,00” замењују се бројем „75.000,00”.

У истом члану у ставу 4. речи: „од 10.000,00 до 75.000,00” 
замењују се бројем „15.000,00”.

Члан 2.
У члану 30. речи: „од 10.000,00 до 75.000,00” замењују се 

бројем „15.000,00”.
У истом члану у алинеји 1. речи: „намерно или из крајње 

непажње”, бришу се.

Члан 3.
После члана 30. додаје се члан 30а који гласи: 

„Члан 30а
За прекршаје из чл. 29. и 30. комунални инспектор од-

носно комунални полицајац издаје прекршајни налог у 
складу са законом.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-121/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 
– др. закон и 101/16 – др. закон), члана 26. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон), члан 54. став 1. тачка 1. и члана 31. став 1. 
тачка 16. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИ-
ТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕО-

ГРАДА
Члан 1. 

У Одлуци о радном времену угоститељских објеката на 
територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 86/14 – пречишћен текст и 86/16), у члану 8а. став 3. 
мења се и гласи:

„Одредбе из ст. 1. и 2. овог члана не односе се на угости-
тељске објекте за пружање услуге исхране и пића који се на-
лазе у Скадарској улици парна страна од броја 20 до 38 и не-
парна страна од броја 7 до броја 43, који могу емитовати само 
акустичну музику.” 

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 130-141/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
aприла 2017. године, на основу члана 4. став 4. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 
и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – 
др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛ-

НОМ РЕДУ
Члан 1. 

У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града 
Београда”, број 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15 

Година LXI Број 19 21. април 2017. године Цена 265 динара

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA



Број 19 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 21. април 2017.

и 75/16), у члану 64. став 1. речи: „50.000,00 до 500.000,00” 
замењују се речима: „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану став 3. речи: „25.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

У истом члану став 4. речи: „10.000,00 до 75.000,00” зе-
мењују се бројем: „15.000,00”.

Члан 2.
У члану 64в. став 1. речи: „5.000,00 до 20.000,00” за-

мењују се бројем „10.000,00”, а речи: „или казном рада у јав-
ном интересу у трајању од 40 до 160 часова”, бришу се.

У истом члану став 2. речи: „5.000,00 до 20.000,00” за-
мењују се бројем „10.000,00”, а речи: „или казном рада у јав-
ном интересу у трајању од 40 до 160 часова”, бришу се.

У истом члану став 3. мења се и гласи: „За прекршај из 
става 1. овог члана, ако га је починио малолетник који је у 
време извршења прекршаја навршио четрнаест, а није на-
вршио шеснаест и малолетник који је у време извршења 
прекршаја навршио шеснаест, а није навршио осамнаест го-
дина одредиће се васпитна мера у складу са одредбама зако-
на којима се уређују прекршаји.”

У истом члану став 4. брише се.

Члан 3.
У члану 65. став 1. речи: „50.000,00 до 750.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „25.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
Члан 4.

У члану 66. у ставу 1. речи: „64а, 64б” замењују се бројем 
„64, 64а, 64б, 64в и 65”.

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

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

Број 352-126/17-С, 20. априла 2017. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.  
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЖА-

ВАЊУ ЧИСТОЋЕ

Члан 1. 
У Одлуци о одржавању чистоће („Службени лист Града 

Београда”, бр. 27/02, 11/05, 6/10 – др. одлука, 2/11, 10/11 – др. 
одлука, 42/12, 31/13, 44/14 и 79/15), у члану 50. став 1. речи: 
„100.000,00 до 750.000,00” замењују се бројем „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000.00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

Члан 2.
У члану 50а. став 1. речи: „50.000,00 до 300.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 50.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „20.000,00 до 150.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.

Члан 3.
У члану 51. став 1. речи: „50.000,00 до 750.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 4. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.

Члан 4.
У члану 52в. у ставу 1. речи: „52а. и 52б.” замењују се ре-

чима: „50, 50а, 51, 52а и 52б”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-127/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.  
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕЧИШЋА-

ВАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

Члан 1. 
У Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији воде 

(„Службени лист Града Београда”, бр. 23/05, 2/11 и 29/14), у 
члану 71. став 1. речи: „100.000,00 до 750.000,00” замењују се 
бројем „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: 20.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

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

„За прекршаје из ст. 1–2. овог члана, комунални инспек-
тор, односно комунални полицајац, издаје прекршајни на-
лог у складу са законом.”

Члан 2.
У члану 72. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.



21. април 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 19 – 3

У истом члану став 4. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану после става 4. додаје се нови став који 
гласи:

„За прекршаје из ст. 1–4. овог члана, комунални инспек-
тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом”.

Члан 3.
У члану 73. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану став 4. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану после става 4. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из ст. 1–4. овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 4.
У члану 74. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем” „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану став 4. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану после става 4. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из ст. 1–4. овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 3-128/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
aприла 2017. године, на основу члана 4. став 3.  и члана 13. 
став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон и 101/16 – др. закон), члан 25. тачка 38. и члана 31. 
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОДВОЂЕЊУ 
И ПРЕЧИШЋАВАЊУ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАД-

НИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
У Одлуци о одвођењу и пречишћавању атмосферских 

и отпадних вода на територији града Београда („Службени 

лист Града Београда”, бр. 6/10, 29/14 и 29/15, после члана 43. 
додаје се нови члан ,који гласи:

„Члан 43 а.
Ако у изградњи градске канализације учествују будући 

корисници улагањем финансијских средстава, права и 
обавезе тих корисника и комуналног предузећа уређују се 
уговором, којим се уређују нарочито: услови и начин изгр-
дње градске канализације, трошкови и начин обезбеђења 
средстава за ту изградњу, као и права по основу њиховог 
учешћа у финансирању градске канализације, а у складу са 
посебним прописима.

Уколико је инвеститор објеката градске канализације 
друго правно или физичко лице, комунално предузеће пре-
узима градску канализацију на управљање, о чему кому-
нално предузеће и инвеститор закључују уговор којим се, 
поред осталог, уређују и права инвеститора по основу ула-
гања, а у складу са посебним прописима.”

Члан 2.
У члану 73. став 1. речи: „100.000,00 до 750.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану после става 3. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални ин-

спектор односно комунални полицајац издаје прекршајни 
налог у складу са законом.”

Члан 3.
У члану 74. став 1. речи: „100.000,00 до 750.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану после става 3. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални ин-

спектор односно комунални полицајац издаје прекршајни 
налог у складу са законом.”

Члан 4.
У члану 75. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану став 4. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану после става 4. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из ст. 1–4 .овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 5.
У члану 76. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
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У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

У истом члану став 4. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану после става 4. додаје се нови став који 
гласи:

„За прекршаје из става 1-4 овог члана, комунални ин-
спектор односно комунални полицајац издаје прекршајни 
налог у складу са законом”.

Члан 6.
У члану 77. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану став 4. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану после става 4. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из ст. 1–4. овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни 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 350-129/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.  
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИ-
ВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБАЉА И САХРАЊИВАЊУ

Члан 1. 
У Одлуци о уређивању и одржавању гробаља и са-

храњивању („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 
30/03, 11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15 и 61/15), у члану 49. 
став 1. речи: „50.000,00 до 500.000,00” замењују се бројем 
„150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану став 3. речи: „10.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

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

„За прекршаје из ст. 1–3. овог члана, комунални инспек-
тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 2.
У члану 50. став 1. речи: „5.000,00 до 75.000,00” замењују 

се бројем „20.000,00”.
У истом члану после става 1. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-130/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.  
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон 
и 101/16 – др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ И 
ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИО-

НИХ ПОВРШИНА

Члан 1. 
У Одлуци о уређењу и одржавању паркова, зелених и 

рекреационих површина („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – др. одлука, 2/11, 
44/14, 17/15 и 35/15), у члану 27. став 1. речи: „50.000,00 до 
500.000,00” замењују се бројем „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану став 3. речи: „30.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

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

„За прекршаје из ст. 1–3. овог члана, комунални инспек-
тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 2.
У члану 28. став 1. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану после става 1. додаје се нови став који 

гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-131/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1.  
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПИЈАЦАМА

Члан 1. 
У Одлуци о пијацама („Службени лист Града Београда”, 

бр. 9/01, 11/05, 23/05, 2/11 и 34/14), у члану 26. став 1. речи: 
„50.000,00 до 500.000,00” замењују се бројем „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

У истом члану став 3. речи: „10.000,00 до „250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

Члан 2.
У члану 27. став 1. речи: „50.000,00 до 500.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „10.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану став 3. речи: „10.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану став 4. речи: „5.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем „15.000,00”.

Члан 3.
У члану 29а. у ставу 1. речи: „28. и 29.” замењују се речи-

ма: „26, 27, 28 и 29”.

Члан 4.
Члан 30. ове одлуке брише се.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 350-132/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. Закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ 
ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА И КУЋНИХ ЉУБИМАЦА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА  

Члан 1. 
У Одлуци о држању домаћих животиња и кућних љуби-

маца на територији града Београда („Службени лист Гра-

да Београда”, бр. 37/11, 55/11, 34/14 и 114/16-бр. Одлука), у 
члану 34. став 1. речи: „5.000,00 до 75.000,00” замењују се 
бројем „20.000,00”.

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

„За прекршаје из става 1 овог члана, комунални инспек-
тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 2.
У члану 35. став 1. речи: „50.000,00 до 500.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „5.000,00 до 75.000,00” за-

мењују се бројем 25.000,00”. 
У истом члану став 3. речи: „10.000,00 до 250.000,00” за-

мењују се бројем „75.000,00”.
У истом члану после става 3. додаје се нови став који гласи:
„За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални ин-

спектор односно комунални полицајац издаје прекршајни 
налог у складу са законом.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-133/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aпри-
ла 2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, 
бр. 88/11 и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 
– др. Закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Стату-
та Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ДИМНИ-

ЧАРСКИМ УСЛУГАМА

Члан 1. 
У Одлуци о димничарским услугама („Службени лист 

Града Београда”, бр. 15/93, 17/93 –исправка, 31/93, 4/94, 2/95, 
6/99, 11/05 и 34/14), у члану 18. став 1. речи: „50.000,00 до 
500.000,00” замењују се речима: „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „5.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”. 

У истом члану став 3. речи: „10.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”. 

У истом члану после става 3. додаје се нови став који гласи:
„За прекршаје из става 1-3 овог члана, комунални ин-

спектор односно комунални полицајац издаје прекршајни 
налог у складу са законом.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-134/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. aприла 
2017. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 
и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. Закон) и 
члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – 
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на те-

риторији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 24/13, 11/05, 2/11 и 34/14), у члану 22. став 1. речи: 
„100.000,00 до 750.000,00” замењују се речима: „150.000,00”.

У истом члану став 2. речи: „25.000,00 до 50.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”. 

У истом члану после става 2. додаје се нови став који гласи:
„За прекршаје из става 1-2 овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог у 
складу са законом.”

Члан 2.
У члану 23. став 1. речи: „100.000,00 до 750.000,00” за-

мењују се бројем „150.000,00”.
У истом члану став 2. речи: „25.000,00 до 50.000,00” за-

мењују се бројем „25.000,00”.
У истом члану после става 2. додаје се нови став који гласи:
„За прекршаје из ст. 1–2. овог члана, комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 352-135/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. априла 
2017. године, на основу члана 39. став 3. Закона о прекршајима 
(„Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16, 98/16 – одлука УС), 
члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16-др. закон), члана 25. 
тачка 38. и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука 
УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СНАБДЕ-
ВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ 

Члан 1.
У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду 

Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07, 2/11 и 
29/14), члан 86. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара каз-
ниће се за прекршај комунално предузеће ако:

1. Изврши прикључење објекта тарифног купца на 
даљински систем грејања без одговарајуће документације, 
прописане чл. 22, 23, 25. и 28. став 1. ове одлуке;

2. Не експлоатише рационално и економично енергетске 
објекте или не одржава енергетске објекте система даљин-
ског грејања у исправном стању (члан 34);

3. Ремонт и друге радове на енергетским објектима и 
опреми система даљинског грејања, ради припремања за 
наредну грејну сезону, не заврши до 30. септембра текуће 
године или не изврши пробу функционисања свих топлот-
них извора у времену од 1. до 10. октобра или о распореду 
вршења пробе благовремено не обавести преко средстава 
јавног информисања сва заинтересована лица и због тога 
наступе последице у поузданом и континуираном снабде-
вању тарифних купаца топлотном енергијом (члан 35);

4. Не извршава послове одржавања кућних грејних ин-
сталација (члан 36. ст. 1. и 2);

5. Не предузме мере из члана 39. став 2. ове одлуке који-
ма се отклањају поремећаји у снабдевању тарифних купаца 
топлотном енергијом;

6. Тарифном купцу не испоручује топлотну енергију за 
грејање стамбених и пословних просторија у току грејне се-
зоне која почиње 15. октобра, а завршава се 15. априла и пот-
рошну топлу воду непрекидно у току целе године (члан 43);

7. У току грејног дана у просторијама тарифног купца не 
постиже и не одржава прописане температуре или мини-
мално утврђену температуру потрошне топле воде (члан 45. 
и члан 46. став 3. ове одлуке); 

8. Не обезбеди мерне уређаје код прикључења објеката 
тарифних купаца или их не угради, одржава и стара се о 
њиховој исправности, баждари и врши мерење испоручене 
топлотне енергије, односно потрошне топле воде (члан 48. 
став 2); 

9. Не отклони техничке или друге сметње у испоруци 
топлотне енергије чији је узрок на енергетским објектима 
система даљинског грејања у року из члана 62. став 2. ове 
одлуке;

10. Не поступи по закључку комуналне инспекције 
који садржи налог комуналном предузећу да без одлагања 
приступи отклањању узрока неквалитетног грејања прос-
торија и припрему потрошне топле воде (члан 66. став 2);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном у износу од 25.000,00 и одговорно лице у комунал-
ном предузећу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 75.000,00.

Члан 2.
После члана 86. додаје се члан 86а. који гласи:
„Члан 86а
„Новчаном казном у износу од 80.000,00 динара казниће 

се за прекршај комунално предузеће ако:
1. у року од 30 дана од дана пријема писменог захтева за 

издавање техничких услова, поднешеног у складу са одред-
бама ове одлуке, не одлучи о захтеву (члан 24. став 2, члан 
49. став 2);

2. не прикључи кућне грејне инсталације објекта тариф-
ног купца у року од 15 дана од дана закључења уговора о 
продаји топлотне енергије, а тарифни купац је испунио оба-
везе утврђене решењем о одобрењу прикључења и кућна 
грејна инсталација испуњава све техничке и друге прописа-
не услове (члан 31. став 1);

3. о прекиду, односно обустави испоруке топлотне енер-
гије не извести тарифне купце на начин предвиђен ставом 
3. члана 39. и чланом 40. ове одлуке;

4. у случају поремећаја или прекида у снабдевању 
топлотном енергијом због околности из чл. 39. и 40. ове од-
луке, не обавести о томе организациону јединицу Градске 
управе надлежну за послове енергетике (члан 81);



21. април 2017. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 19 – 7

5. не утврди записничко стање код тарифног купца 
најкасније у року од два дана од дана пријема обавештења 
о сметњама у испоруци топлотне енергије, или у истом року 
не приступи отклањању недостатака чији је узрок на енер-
гетским објектима система даљинског грејања (члан 63);

6. по отклањању недостатака не изврши поновно ме-
рење температура у објекту тарифног купца, или не сачини 
записник о квалитету грејања, или сачини непотпун запи-
сник (члан 64. став 1);

7. у року од 15 дана од дана сачињавања записника из 
члана 63. и из става 1. члана 64. писмено не обавести тариф-
ног купца о начину обрачуна и износу умањења, или пре-
дузећу које врши обједињену наплату комуналних услуга не 
изда налог да се умањење реализује кроз први следећи ра-
чун за испоручену топлотну енергију (члан 64. став 2);

8. у року од осам дана не размотри рекламацију или уко-
лико је рекламација оправдана, не исправи грешке у обра-
чуну износа рачуна уз следећи месечни рачун који досатвља 
тарифном купцу (члан 77. став 2);

9. не умањи износ рачуна за испоручену топлотну 
енергију тарифним купцима на бази просека записнички 
утврђених температура у појединим зградама, за период 
док траје неквалитетно грејање у блоковима зграда, а није 
у могућности да у року од 24 часа од пријема рекламације 
записнички изврши мерења температура у свим прос-
торијама тарифних купаца који су уложили рекламацију 
(члан 79);

10. се не придржава мера штедње топлотне енергије 
које је наредила организациона јединица Градске управе, 
односно градске општине, у ситуацији када и поред пре-
дузетих мера из члана 39. ове одлуке не може да снабдева 
топлотном енергијом тарифне купце у потребном обиму 
(члан 82).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном у износу од 15.000,00 динара и одговорно лице у ко-
муналном предузећу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се преду-
зетник новчаном казном у износу од 50.000,00.”

Члан 3.
У члану 87. став 1. речи: „100.000,00 до 1.000.000,00” 

замењују се бројем „150.000,00”, а речи: „20.000,00 до 
75.000,00” замењују се бројем „25.000,00“

У истом члану став 2. речи: „50.000,00 до 250.000,00” за-
мењују се бројем „75.000,00”.

У истом члану став 3. речи: „20.000,00 до 75.000,00” за-
мењују се бројем „25.000,00”.

Члан 4.
У члану 88. став 1. број: „50.000,00” замењује се бројем: 

„80.000,00”.
У истом члану став 2. број: „20.000,00” замењује се 

бројем: „40.000,00”.
У истом члану став 3. број: „10.000,00” замењује се 

бројем: „15.000,00”.
У истом члану став 4. брише се.

Члан 5.
После члана 88. додаје се нови члан 88а. који гласи:

„Члан 88а.
За прекршаје из чл. 86, 86а, 87. и 88. ове одлуке, кому-

нални инспектор, односно комунални полицајац издаје 
прекршајни налог у складу са законом.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-136/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
априла 2017. године, на основу члана 39. став 3. Закона о 
прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16, 
98/16 – одлука УС), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др. закон и 101/16 
– др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ 

РАСВЕТИ 

Члан 1.
У Одлуци о јавној расвети („Службени лист Града Бео-

града”, бр. 4/87, 10/87 – исправка, 25/88, 13/90, 15/91, 23/92, 
9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05 и 73/16), члан 15. 
мења се и гласи:

„Члан 15.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове од-

луке врши комунална инспекција у складу са надлежности-
ма утврђеним посебном градском одлуком.

Контролу примене ове одлуке и комунално полицијске 
послове у складу са Законом о комуналној полицији и дру-
гим прописима, врши комунална полиција.”

Члан 2.
Члан 16. мења се и гласи:

„Члан 16.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће 

се организација за јавну расвету, ако:
11.  не одржава објекте и инсталације јавне расвете пре-

ма годишњем програму (члан 8. ове одлуке);
12.  укључивање и искључивање јавне расвете врши су-

протно члану 9. одлуке;
13.  поступа супротно члану 11. одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 

казном у износу од 25.000,00 динара и одговорно лице у ор-
ганизацији за јавну расвету.”

Члан 3.
Члан 17. мења се и гласи:

„Члан 17.
Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казниће 

се правно лице, ако:
11.  Поступа супротно забранама из члана 13. став 1. тач. 

1. и 2. одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 

казном у износу од 25.000 динара и одговорно лице у прав-
ном лицу.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 
казном у износу од 75.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 
казном у износу од 25.000 динара физичко лице.”

Члан 4.
Члан 18. мења се и гласи:

„Члан 18.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, каз-

ниће се правно лице, ако:
1. Поступа супротно забранама из члана 13. став 1. тачка 

3. Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се новчаном 

казном у износу од 10.000,00 динара и одговорно лице у 
правном лицу.

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

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

Члан 5.
Члан 18а. мења се и гласи:

„Члан 18а.
За прекршаје из чл. 16., 17. и 18. ове одлуке, комунални 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-137/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
aприла 2017. године, на основу члана 4. став 3. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11 
и 104/16), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Служ-
бени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – 
др. закон) и члана 25. тачка 38. и члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

Члан 1.
У Одлуци о комуналној инспекцији („Службени лист Гра-

да Београда”, бр. 18/92, 19/92 – исправка, 9/93, 25/93, 31/93, 
4/94, 2/95, 6/99, 11/05 и 29/14), члан 23. мења се и гласи:

„Новчаном казном у износу од 80.000 динара казниће се 
за прекршај правно лице, ако онемогући или омета кому-
налног инспектора у вршењу службене дужности, или не 
достави тражене податке у одређеном року, или достави не-
тачне податке, као и ако  не изврши или у одређеном року 
не изврши решење комуналног инспектора (члан 9. став 1, 
члан 10. став 1. и члан 14). 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одго-
ворно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 
10.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се преду-
зетник, новчаном казном у износу од 40.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се физичко 
лице, новчаном казном у износу од 10.000 динара.

„За прекршаје из става 1-4. овог члана, комунални ин-
спектор издаје прекршајни налог у складу са законом.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 355-138/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. 
aприла 2017. године, на основу члана 146. став 1. 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 члана 25. тачка 10. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1. 
У Одлуци о постављању балон-хала спортске намене 

на територији града Београда („Службени лист Града Бе-
ограда”, бр. 10/11, 51/11 и 10/14), у члану 34. став 1. речи: 
„100.000 до 1.000.000” замењују се бројем „150.000”.

У ставу 1. тачка 4. речи: „чл. 30. и 33.” замењују се речи-
ма: „члану 30.”.

У ставу 2. речи: „10.000 до 75.000” замењују се бројем 
„25.000”.

У ставу 3. речи: „70.000 до 250.000” замењују се бројем 
„75.000”.

У ставу 4. речи: „10.000 до 75.000” замењују се бројем 
„25.000”.

После става 4. додаје се нови став који гласи:
„За прекршаје из става 1. овог члана комунални инспек-

тор односно комунални полицајац издаје прекршајни налог 
у складу са законом.”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 353-139/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 59. Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености („Службени 
гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗ-
БОР КОРИСНИКА СРЕДСТАВА У ОКВИРУ МЕРА И 
АКТИВНОСТИ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕТ-
НИШТВА КОЈЕ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

БЕОГРАДА

Члан 1.
Овом одлуком уређују се начин, услови и критеријуми 

за доделу бесповратних финансијских средстава у оквиру 
мера и активности за подршку развоја предузетништва. 

Средства се додељују предузетницима, микро, малим 
и средњим привредним друштвима, у циљу подршке и ја-
чања предузетништва кроз унапређење производње и про-
ширење капацитета пословања, јачања конкурентности и 
подстицања запошљавања, развоја микро, малих и средњих 
предузећа и предузетника, подстицања привредног развоја 
и стварања повољне климе за привлачење инвестиција, по-
већања запослености.

Посебни циљеви финансирања су: унапређењe посло-
вног процеса кроз увођење нових производних, пословних 
или побољшање постојећих пословних линија, покретањe 
нових предузетничких активности, отварањe могућности 
за модернизацију и проширење производних и услуж-
но оријентисаних делатности, као и очување постојећих и 
стварање услова за отварање нових радних места.

Члан 2.
Средства за финансирање мера и активности за подрш-

ку развоја предузетништва обезбеђују се у буџету града 
Београда, односно у Буџетском фонду за програме и мере 
активне политике запошљавања Града Београда основаним 
Решењем градоначелника града Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 75/15), а у складу са Акционим планом 
запошљавања града Београда бр. 3-1045/16-Г од 29. децем-
бра 2016. године.

Члан 3.
Средстава се додељују на основу Jавног конкурса за 

доделу средстава за подршку развоја предузетништва (у 
даљем тексту: јавни конкурс).

Јавни конкурс расписује организациона јединица Град-
ске управе Града Београда надлежна за послове привреде (у 
даљем тексту: организациона јединица Градске управе на-
длежна за послове привреде)

Јавни конкурс се расписујe у текућој буџетској години 
према опредељеним средствима за ту годину. 

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет стра-
ници града Београда и нарочито садржи рок за подношење 
пријава, који не може бити краћи од 15 дана од дана обја-
вљивања јавног конкурса, висина опредељених средста-
ва по кориснику средстава, упутство са образложењем за 
вредновање и рангирање привредних субјеката у складу са 
критеријумима и мерилима из ове одлуке и потребна доку-
ментација на основу које се доказује испуњеност прописа-
них услова.

Члан 4.
Предмет јавног конкурса је додела бесповратних финан-

сијских средстава за куповину једног или више основних 
средстава (машина и опреме), која ће омогућити побољ-
шање квалитета постојећег или увођење новог производа/
услуге у пословни процес, уз обавезу корисника додељених 
бесповратних финансијских средстава да запосли са пуним 
радним временом једно незапослено лице са евиденције 
Националне службе за запошљавање, на период од мини-
мум једне године.

Под основним средством из става 1 овог члана подразу-
мевају се машине и опрема које ће користити дуже од једне 
године.

Уколико се ради о набавци рачунарске опреме (ком-
пјутера), право на пријаву имају искључиво привредни 
субјекти чија је претежна делатност производња софтвера 
(Рачунарско програмирање – шифра 62.01 према Уредби о 
класификацији делатности). 

Члан 5.
Оправдан трошак који се финансира за куповину једног 

или више основних средстава је купопродајна цена основ-
них средстава без ПДВ-а.

Трошак  мора бити фактурисан кориснику средстава, 
односно исказан на рачунима издатим на име корисника 
средстава по тржишним условима.

Члан 6.
Право на доделу средстава имају предузетници, микро, 

мала и средња предузећа, који испуњавају следеће услове:
1) да имају седиште на територији града Београда нај-

мање годину дана до дана објављивања текста Јавног кон-
курса;

2) да привредном субјекту у последње две године није 
изречена правоснажна мера забране обављања делатности, 
а уколико послује краће од две године, да није изречена 
правоснажна мера забране обављања делатности за укупан 
период пословања;

3) да власници и одговорна лица привредног субјекта 
нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води 
кривични поступак;

4) да привредни субјекат није у групи повезаних лица у 
којој су неки од чланова велики правредни субјекти; 

5) да је до дана објављивања Јавног конкурса измирио 
доспеле обавезе јавних прихода у складу са прописима Ре-
публике Србије и одлукама града Београда;

6) да привредном субјекту у периоду од годину дана до 
дана истека рока за подношење пријава текући рачуни код 
пословних банака нису били блокирани дуже од укупно 15 
(петнаест) дана.

7) да привредни субјекат има најмање једно запослено 
лице до дана објављивања Јавног позива.

Члан 7.
Пријава чини саставни део јавног конкурса и састоји се 

од следећих образаца и пратећих изјава:
– Формулар пријаве – подноси се потписан од стране 

овлашћеног лица у привредном субјекту и оверен печатом 
привредног субјекта;

– Спецификација трошкова (буџет активности) – под-
носи се потписана од стране овлашћеног лица у привред-
ном субјекту и оверена печатом привредног субјекта; свака 
ставка изражена у буџету активности мора бити оправдана 
са одговарајућим документом (набавна односно купопро-
дајна вредност без ПДВ-а);
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– Потписану и печатом привредног субјекта оверену 
изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, мате-
ријалном и кривичном одговорношћу корисника средстава 
о додели државне помоћи мале вредности de minimis у го-
дини у којој се расписује Јавни конкурс и у претходне две 
године;

 – Потписану и печатом привредног субјекта оверену 
изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, ма-
теријалном и кривичном одговорношћу да привредном 
субјекту нису у години у којој се расписује јавни конкурс 
додељена бесповратна средства за исте намене, који су 
предмет овог Јавног Конкурса, од стране државних, органа 
и органа Града Београда;

– Потписану и печатом привредног субјекта оверену 
изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, мате-
ријалном и кривичном одговорношћу о броју стално за-
послених радника у моменту подношења пријаве;

– Потписану и печатом привредног субјекта оверену 
изјаву (саставни део пријаве) под пуном моралном, мате-
ријалном и кривичном одговорношћу да  привредни субје-
кат није у групи повезаних лица у којој су неки од чланова 
велики привредни субјекти.

Пријава се преузима са сајта града Београда.
Пријава се подноси непосредно организационој једини-

ци Градске управе надлежној за послове привреде.

Члан 8.
Критеријуми и мерила за вредновање и рангирање 

пријава су:
1) Врста делатности:
– уколико се подносиоци пријава баве производном де-

латношћу – 10 бодова;
– уколико се подносиоци пријава баве услужном делат-

ношћу – пет бодова;
2) Број запослених у тренутку подношења пријаве:
– преко 10 запослених – 10 бодова;
– од два до 10 запослених – пет бодова;
– један запослени – један бод;
3) Дужина обављања делатности: 
– уколико привредни субјекат послује дуже од три годи-

не – 10 бодова;
– уколико привредни субјекат послује од једне до три го-

дине – пет бодова;
4) Инвестирање сопственим средствима у основна сред-

ства у претходне две године и у години у којој се расписује 
Јавни конкурс:

– уколико је привредни субјекат инвестирао у посло-
вање – 10 бодова;

– уколико је привредни субјекат није инвестирао у по-
словање – 0 бодова;

5) Додељена средства од државних органа и органа Града 
Београда у претходне две године и за текућу годину:

– уколико привредни субјекат није добија средства – 10 
бодова;

– уколико привредни субјекат јесте добија средства – 0 
бодова;

6) Остварена признања и награде са сајмова и такми-
чења из делокруга своје делатности:

– уколико привредни субјекат поседује признања и на-
граде из делокруга делатности – 10 бодова;

– уколико привредни субјекат не поседује признања и 
награде из делокруга делатности – 0 бодова.

У случају да два или више подносиоца пријава имају 
исти број бодова у Листи вредновања и рангирања пред-
ност ће се имати подносилац Пријаве који је остварио 

већи број бодова по редоследу креитеријума и мерила за 
вредновање из става 1. овог члана. У случају да је исти 
број бодова и према редоследу критеријума и мерила, 
предност ће имати подносилац пријаве који има већи број 
запослених.

Члан 9.
Комисију за вредновање и рангирање подносиоца прија-

ва поднетих по Јавном конкурсу за доделу средстава за 
подршку развоја предузетништва (у даљем тексту: Комиси-
ја) образује руководилац организационе јединице Градске 
управе надлежне за послове привреде.

Комисију чине најмање три члана од којих је један пред-
седник.

Вредновање и рангирање подносиоца пријава врши Ко-
мисија.

Комисија утврђује Предлог Листе вредновања и ранги-
рања пријављених привредних субјеката по јавном конкур-
су, на основу критериријума и мерила наведених у члану 8. 
ове одлуке у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Предлог Листе се објављује на званичној ин-
тернет-страници Града Београда.

На Предлог Листе из става 4. овог члана подносиоци 
пријава имају право приговора Комисији у року од осам 
дана од дана објављивања на званичној интернет страници 
града Београда. О приговору Комисија одлучује у року од 
осам дана од дана истека рока за подношење приговора и 
сачињава коначну Листу вредновања и рангирања.  

Одлуку о додели бесповратних финансијских средстава 
привредним субјектима по спроведеном јавном конкурсу 
доноси руководилац организационе јединице Градске упра-
ве надлежне за послове привреде.

Градоначелник града Београда даје сагласност на Одлуку 
о додели бесповратних финансијских средстава привред-
ним субјектима из става 6. овог члана, и даје овлашћење ру-
ководиоцу организационе јединице Градске управе надлеж-
не за послове привреде да закључи уговоре са изабраним 
подносиоцима пријава.

Члан 10.
Уговоре са изабраним подносиоцима пријава којима се 

уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговор-
них страна нарочито садржи следеће елементе: време реа-
лизације мера и активности, висину одобрених средстава 
са динамиком и начином преноса средстава, обавезу запо-
шљавања једног незапосленог лица са евиденције Нацио-
налне службе за запошљавање и друге елементе.

Корисник средстава дужан је да организационој једини-
ци Градске управе надлежној за послове привреде поднесе 
извештај о реализацији уговорних обавеза.

Корисник средстава, дужан је да организационој једини-
ци Градске управе надлежнoj за послове привреде, у сваком 
моменту, омогући контролу реализације уговорне обавезее 
и увид у сву потребну документацију.

Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење 
средстава, организациона јединица Градске управе на-
длежна за послове привреде дужна је да раскине уговор и 
затражи повраћај пренетих средстава, односно да активира 
инструмент обезбеђења, а корисник средстава дужан је да 
средства врати са законском каматом.

Извештај се доставља квартално, осим у случају када 
програм не траје дуже од шест месеци и након реализације 
програма, а садржи нарочито: податке о степену реализа-
ције програма и утрошених средстава.
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Члан 11.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о начину, условима и критеријумима за избор ко-
рисника средстава у оквиру мера и активности за подрш-
ку развоја женског предузетништва  које се финансирају из 
буџета града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
37/16 и 61/16.)  

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-142/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 38. Закона о удружењи-
ма („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 – др. закони 
Уредбе о средствима за подстицање програма или недос-
тајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Службени гласник РС”, 
бр. 8/12, 94/13 и 93/15) и члана 31. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 
17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ, 
КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА ИЗБОР ПРОГРА-
МА И ПРОЈЕКАТА У ТУРИЗМУ КОЈИ СЕ СУФИНАН-

СИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о начину, критеријумима и мерилима за из-

бор програма и пројеката у туризму који се суфинансирају 
из буџета града Београда („Службени лист Града Београда”, 
број 37/16), члан 3. мења се и гласи:

„Висина финансијских средстава за суфинансирање про-
грама и пројеката из области туризма обезбеђују се у буџету 
града Београда за годину у којој се расписује конкурс.

Максимални појединачни износ финансијских средста-
ва из става 1. овог члана износи до 85% укупних трошкова, 
а не више од 1.000.000,00 (милион) динара са ПДВ-ом.

Право на доделу финансијских средстава, имају учесни-
ци конкурса који ће своје програме и пројекте реализовати 
у периоду од 1. јануара до 20. октобра 2017. године.

Исплата средстава ће се вршити по завршетку програ-
ма и пројеката и то до 85% од укупног износа трошкова 
програма и пројеката, а не више од 1.000.000,00 динара са 
ПДВ-ом након достављања коначног извештаја о реализо-
ваним активностима и коришћењу средстава са доказима 
о утрошку средстава (фактуре, изводе банака, отпремнице, 
доставнице и сл).”

Члан 2.
У члану 6. став 1. мења се и гласи:
„Конкурс се расписује најмање једном годишње и то за 

суфинансирање дела трошкова за организацију домаћих и 
међународних конгреса, манифестација, фестивала, едука-

ција, семинара, изложби, међународног и домаћег каракте-
ра, као и за унапређење програма коришћењем информаци-
оних технологија у туризму на територији града Београда”.

Члан 3.
У члану 7. став 1. алинеја четврта мења се и гласи:
„– да програми који се односе на унапређење туристич-

ке понуде коришћењем информационих технологија у 
туризму на територији града Београда имају за циљ да ко-
рисницима омогуће иновативан и аутентичан доживљај Бе-
ограда“

У истом члану и ставу, у алинеји петој после речи: „кон-
греси” додаје се запета а реч: „и”, брише се, а после речи: 
„манифестација” додају се запета и речи: „фестивала, еду-
кација, семинара, изложби.”

У истом члану и ставу, алинеја седма мења се и гласи:
„.Да законски заступници нису осуђивани за неко од кри-

вичних дела као члан организоване криминалне групе, да за-
конски заступници нису осуђивани за кривично дело против 
привреде, кривично дело против животне средине, кривич-
но дело примање и давање мита, кривично дело преваре.”

Члан 4.
У члану 10.  став 4. мења се и гласи:
„У случају да два или више програма остварују исти број 

бодова, предност у додели средстава имаће они програ-
ми чија је област деловања развој међународног и домаћег 
туризма, а којима нису додељена средства из буџета града 
Београда и/или Републике Србије, по било ком основу у 
току 2015. године, 2016. године и 2017. године, а за учесни-
ке конкурса којима су додељивана буџетска средства града 
Београда и/или Републике Србије у току 2015, 2016. и 2017. 
године предност ће имати они чији је укупан износ додеље-
них средстава за претходне три године мањи од максимал-
ног појединачног износа из члана 3. став 2. ове одлуке.”

После става 4. додаје се нови став који гласи:
„Ако се применом критеријума из става 4. не може утвр-

дити који од програма који су остварили исти број бодова 
има предност у додели средстава, предност ће имати нов 
програм, а у случају постојања два или више нових програ-
ма, предност ће имати програм чији носилац има боље ре-
ференце (искуство, награде, признања)”.

Члан 5.
У члану 11.  у ставу 2. у алинеји првој после речи: „сл.),” 

додају се речи:
„трошкови израде дигиталног, мултимедијалног садр-

жаја који је намењен туристичкој промоцији Београда, као 
и трошкови набавке услуге обраде мултимедијалног садр-
жаја који је намењен туристичкој промоцији Београда, 
трошкове који се односе на израду апликација за оператив-
не системе Android и IOS намењен туристичкој промоцији 
Београда,“

У истом члану и ставу у алинеји трећој после речи: „ме-
дијског” додају се речи: „и on-line”, а после речи: „и слично” 
додају се речи: „а који су намењени промоцији културних и 
туристичких потенцијала града Београда.”

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-143/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ЏОРЏА ВАШИНГТОНА, БУЛЕВАРА 
ДЕСПОТА СТЕФАНА И ЦЕТИЊСКЕ, ГО СТАРИ ГРАД

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

међу улица: Џорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана 
и Цетињске, ГО Стари град (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије ГО Стари град, блок између улица: 
Џорџа Вашингтона, Булевар деспота Стефана и Цетињске, 
као и цела ширина регулације Цетињске улице од Булевара 
деспота Стефана до Улице Џорџа Вашингтона, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 2 ha.

Члан 3.
Плански основ за израду предметног ПДР-а чини План 

генералне регулације грађевинског подручја јединице ло-
калне самоуправе Града Београда, целине I–XIX („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Стари град, у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе Града Београда, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16) у обухва-
ту Плана детаљне регулације планиране су површине оста-
лих намена, мешовити градски центри.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је детаљна раз-

рада локације, дефинисање урбанистичких параметара и 
планираних намена у оквиру предлога границе плана. Овим 
Планом биће дефинисана и правила препарцелације, као 
и предлог аналитичко-геодетских елемената обележавања 
грађевинске парцеле, а у циљу рационалније реализације 
планираних намена у складу са планским основом. 

Остали циљеви израде плана: стварање планских мо-
гућности за реализацију нових садржаја; дефинисање капа-
цитета саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, у 
складу са планом вишег реда; дефинисање правила препар-
целације; дефинисање правила уређења простора и правила 
грађења; очување, заштита и побољшање услова животне 
средине. 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 

121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

„Urbanistiq” д.о.о., Београд, Пожешка бр. 104, које је дужно 
да Нацрт плана изради у року од 120 (дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обез-

бедиће предузеће „Dijagoninvest Novi Sad” d.o.o, Нови 
Сад, Радничка бр. 28. Процењена финансијска средства 
за израду Плана детаљне регулације оквирно износе око 
3.900.000,00 динара (без износа прибављања геодетских 
подлога, инжењерскогеолошке документације и потребних 
студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
План детаљне регулације биће изложен на јавни увид у 

просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Плана детаљне регулације на 

јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним 
средствима информисања и у информативним гласилима 
Градске општине Стари град.

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Стари град.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-1/17 од 13. фебруара 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда 
као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове два примерка и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
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Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, обрађивача плана и градске 
општине Стари град (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-104/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
БЛОКА УЗ УЛИЦУ ГРГЕ ЈАНКЕСА У НАСЕЉУ МИ-

РИЈЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

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

ка уз улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, градска општи-
на Звездара (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије градске општине Звездара, простор 
оивичен Улицoм Пере Вељковића, комуналном стазом пла-
нираном Регулационим планом насеља Миријево („Служ-
бени лист Града Београда”, број 20/02), улицама Грге Јанкеса 
и Радивоја Марковића и постојећом пешачком стазом, са 
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, од-
носно планиране мреже, површине око 1.0 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта локалне самоуправе – град Београд („Служ-
бени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16), којим је на 
предметном подручју планирана намена становање – тип 
С7– зона породичног становања – санација неплански фор-
мираних блокова и тип С9 – зона вишепородичног стано-
вања у постојећим организованим насељима – отворени 
блок.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је промена на-

мене дефинисане Регулационим планом насеља Миријево 
(„Службени лист Града Београда”, број 20/02) у складу са 
наменама планираним Планом генералне регулације грађе-
винског подручја седишта локалне самоуправе – град Бео-
град („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) из 

површина јавне намене у површине остале намене и дефи-
нисање правила уређења и грађења предметног простора, 
прикључења на саобраћајну и инфраструктурну мрежу и 
утврђивање планираних капацитета изградње. 

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна плана генералне ре-

гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Миријево, у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

„Далмак” д.о.о., Београд, Ратних војних инвалида бр. 21, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обез-

бедиће предузеће „ПРОТЕГРА МГМ”, Београд, Лазара 
Кујунџића бр. 82. 

Процењена финансијска средства за израду Плана де-
таљне регулације оквирно износе око 2.100.000,00 динара 
(без износа прибављања геодетских подлога, инжењерско-
геолошке документације и потребних студија, анализа и 
техничке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-

гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Звездара.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на 
мишљење Градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-59/16 од 13. фебруара 2017. године.
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Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда”, Далмак д.о.о. обрађивача плана и 
Градске општине Звездара (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-105/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ЗРЕЊАНИНСКОГ ПУТА СА КОНТАКТНИМ ПОД-
РУЧЈЕМ, ОД КАНАЛА СЕБЕШ ДО САОБРАЋАЈНИЦЕ СЕ-

ВЕРНА ТАНГЕНТА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације дела 

Зрењанинског пута са контактним подручјем, од канала Се-
беш до саобраћајнице Северна тангента, градска општина 
Палилула (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део територије ГО Палилула, коридор Зрењанин-
ског пута са контактним подручјем, од канала Себеш до 
саобраћајнице Северна тангента, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 65 ha.

Члан 3.
Плански основ за израду предметног ПДР-а чини План 

генералне регулације грађевинског подручја јединице ло-
калне самоуправе града Београда, целине I–XIX („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16).

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катас-
тарску општину Борча, у делу који је обухваћен границом 
плана.

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе Града Београда, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16) у обух-
вату Плана детаљне регулације планиране су површине 
јавних намена – мрежа саобраћајница и површине осталих 
намена – мешовити градски центри и површине за комер-
цијалне садржаје.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је:
– стварање планских услова за реконструкцију и 

унапређење појединих планско-техничких решења трасе 
дела магистралне саобраћајнице Зрењанински пут; 

– реконструкција и изградња инфраструктурних водова 
и објеката у коридору предметне саобраћајнице; 

– повећање капацитета ове саобраћајнице, као и нивоа 
безбедности учесника у саобраћају, неометано и безбедно 
кретање пешака и возила; 

– повећање потенцијала за развој комерцијалне из-
градње, имајући у виду атрактивност и повољну саобраћај-
ну повезаност, које су градског или ширег значаја и које ће 
допринети да насеља на банатској страни постану четврти 
београдски ентитет. 

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем плана 
ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-

банистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84. Процењена финансијска 
средства за израду Плана детаљне регулације оквирно из-
носе око 18.000.000,00 динара (без износа прибављања гео-
детских подлога, инжењерскогеолошке документације и по-
требних студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
План детаљне регулације биће изложен на јавни увид у 

просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Плана детаљне регулације на 

јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у дневним 
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средствима информисања и у информативним гласилима 
Градске општине Палилула.

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Палилула.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-2/17 од 1. марта 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и шест примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(по две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урба-
нистички завод Београда” и Градске општине Палилула (по 
једна копија).

Члан 12.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о из-

ради Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута од 
Панчевачког пута до саобраћајнице Северна тангента, град-
ска општина Палилула („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/10 и 5/11).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-106/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОД-
РУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПОЖЕШКЕ, БОРЕ МАРКОВИЋА 
И ПАРКА НА БАНОВОМ БРДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

ЧУКАРИЦА

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

ручје између улица Пожешке, Боре Марковића и парка на 
Бановом брду, градска општина Чукарица (у даљем тексту: 
План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обух-

ваћен је део подручја градске општине Чукарица, блок 
оивичен улицама Пожешка и Боре Марковића, као и гра-
ницом катастарске парцеле бр. 13921/1 КО Чукарица која 
припада парку на Бановом брду, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 1,0 hа.

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

За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
део катастарске општине Чукарица у делу који је обухваћен 
границом плана, као и инжењерско геолошки елаборат за 
подручје обухваћено предложеном границом у аналогном и 
дигиталном облику. 

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
(целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 
и 97/16).

Према Плану генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
(целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 
и 97/16), предметна локација намењена је за површине пла-
ниране за: мешовите градске центре у оквиру зоне М4 (зона 
мешовитих градских центара у зони више спратности) и са-
обраћајне површине.

Члан 4.
Израдом Плана детаљне регулације обезбедиће се план-

ски основ за реализацију садржаја у складу са просторним 
могућностима као и примена компатибилних намена у 
складу са Планом генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд 
(Целине I–IX).

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање 

површина јавне намене и остале намене, као и правила 
уређења и грађења јавне и остале намене, саобраћајно и ин-
фраструктурно опремање, планирање капацитетa изградње 
у складу са потенцијалима и ограничењима простора.

Члан 6.
Садржајем плана ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте;

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења;
– графички део. 
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Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД  

„Angosta” d.o.o., Београд, Цвијићева бр. 3, које је дужно да 
Нацрт планa изради у року од шест месеци од дана доноше-
ња одлуке о изради плана.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

П.Д. „Gramis Invest” d.o.o.,  Београд, Бете Вукановић бр. 3.
Процењена финансијска средства за израду Плана де-

таљне регулације оквирно износе око 3.000.000 динара (без 
износа прибављања геодетских подлога и инжењерско-ге-
олошке документације).

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

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

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

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не присту-

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донеће секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-4/17 од 30. марта 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београ-
да као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове (два примерка) и један примерак 
оригинала у дигиталном облику за потребе Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном об-
лику за потребе Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове (једна копија), Дирекције за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда (две копије), Републич-
ког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београ-
да”, обрађивача плана и Градске општине Чукарица (по 
једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 350-107/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ШИРЕГ ПОДРУЧЈА УЗ УЛИЦУ ВОЈВОДЕ 

СТЕПЕ, ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Члан 1.
Приступа се допуни Одлуке о изради плана детаљне ре-

гулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општина 
Вождовац („Службени лист Града Београда”, број 49/09) (у 
даљем тексту: Одлука).

Члан 2.
Допуњује се члан 1. одлуке другим ставом који гласи:
Као посебна фаза овога плана разрађиваће се Целина 

III-1, подручје између улица: Војводе Степе, Нове 1, СМТ-а 
и Ђуре Мађерчића – блокови 65 и 66, као План детаљне ре-
гулације ширег подручја уз Улицу војводе Степе, општина 
Вождовац – Целина III-1 (у даљем тексту План детаљне ре-
гулације Целине III-1).

Члан 3.
Допуњује се члан 3. одлуке другим ставом који гласи:
Границом Плана детаљне регулације Целине III-1, као 

посебне фазе, разрађиваће се простор између улица Војво-
де Степе, Нове 1, СМТ-а и Ђуре Мађерчића, са везама са-
обраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно пла-
ниране мреже, површине око 4 ha.

Члан 4.
Допуњује се члан 5. одлуке другим ставом који гласи:
Израда Плана детаљне регулације Целине III-1, као по-

себне фазе – поверава се предузећу „Urbanistiq d.o.o.” из Бе-
ограда, Пожешка 104, које је дужно да нацрт плана изради 
у року од шест месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Допуњује се члан 6. одлуке другим ставом који гласи:
Средства за израду План детаљне регулације Целине III-1, 

као посебне фазе обезбедиће предузеће „Aqua Still Group d.o.o.” 
из Београда, Босе Милићевић 10-12.

Члан 6.
Обавештење о доношењу Одлуке о допуни одлуке о из-

ради плана детаљне регулације ширег подручја уз Улицу 
Војводе Степе, општина Вождовац, огласиће се у средстви-
ма дневног информисања и у информативном гласилу град-
ске општине Вождовац.

Члан 7.
Доношењем ове одлуке ставља се ван снаге Одлука о до-

пуни одлуке о изради плана детаљне регулације ширег под-
ручја уз Улицу војводе Степе, општина Вождовац, („Служ-
бени лист Града Београда”, број 52/11).
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Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-108/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ

О ИЗРАДИ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ 
(СМТ) – I ФАЗА, ОД ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА (СТАЦИ-
ОНАЖА КМ 0+000) ДО ПРИСТУПНОГ ПУТА ЗА ТРА-
ФОСТАНИЦУ (СРЕДЊА СТАЦИОНАЖА КМ 6+650), 
СА МОСТОМ ПРЕКО ДУНАВА И ЛОКАЦИЈОМ ТРА-
ФОСТАНИЦЕ „БЕОГРАД 20”, У ДЕЛУ ПРИСТУПНОГ 
ПУТА ДО КОМПЛЕКСА ТС „БЕОГРАД 20”, ГРАДСКА 

ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације Спољне магистралне тангенте (СМТ) – I фаза, од 
Панчевачког пута (стационажа км 0+000) до приступног 
пута за трафостаницу (средња стационажа км 6+650), са 
мостом преко Дунава и локацијом трафостанице „Београд 
20” („Службени лист Града Београда”, број 24/13), у делу 
приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”, градска 
општина Звездара, (у даљем тексту: Измена и допуна плана 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обухваћен је део територије ГО Звездара, приступ-
ни пут до комплекса трафостанице „Београд 20”, који се 
поклапа са регулацијом планиране Улице Ж3 из Регулаци-
оног плана насеља Миријево („Службени лист Града Бео-
града”, број 20/02), границама катастарских парцела 3530/92, 
3669, 1711/14, 1711/15, 1711/16, 1711/3, 1712/1, 1710/1, 1710/2, 
1695/1, 1700/3, 1698/3 и 1702/1 КО Миријево и регулацијама 
улица одређеним за спровођење путем непосредне примене 
правила грађења Плана генералне регулације грађевинског 
подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16 и 67/16), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,8 ha.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна плана детаљ-

не регулације представља План генералне регулације грађе-
винског подручја јединице локалне самоуправе – Град Бе-
оград, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16 и 97/16).

За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације потребно је прибавити катастарско топографске 
подлоге и катастар подземних инсталација, у дигиталном 
облику, за катастарску општину Звездара, у делу који је 
обухваћен границом плана.

Члан 4.
Планом генералне регулације грађевинског подручја је-

динице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–XIX 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16) у обухва-
ту Измена и допуна плана детаљне регулације планиране су 
саобраћајне површине и зона трансформације породичног 
становања у делимично формираним градским блоковима 
у вишепородично становање (С6).

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је формирање коначног решења приступног пута и раз-
граничење површина јавне и остале намене и дефинисање 
правила уређења и грађења предметног простора, на делу 
приступног пута до комплекса ТС „Београд 20”.

Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) садржајем Изме-
на и допуна плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део.

Члан 7.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-

верава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Палмотићева бр. 30, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације обезбедиће ЈП „Електромрежа Србије”, Београд, 
Кнеза Милоша бр. 11. Процењена финансијска средства за 
израду Измена и допуна плана детаљне регулације оквир-
но износе око 3.172.260,00 динара (без износа прибављања 
геодетских подлога, инжењерскогеолошке документације и 
потребних студија, анализа и техничке документације).

Члан 9.
Измена и допуна плана детаљне регулације биће изло-

жена на јавни увид у просторијама Скупштине Града Бео-
града.

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, ог-
ласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Звездара.
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Измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Звездара.

Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-3/17 од 15. марта 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не Града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
шест примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (један копија), Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (по две копије), Републичког геодет-
ског завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градске 
општине Звездара (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-109/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 46. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОН-
ДОЛУ КАЛЕМЕГДАН – УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД И НОВИ БЕОГРАД

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

лу Калемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови 
Београд (у даљем тексту: план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обух-

ваћен је део подручја градских општина Стари град и Нови 
Београд, траса кабинске жичаре у делу зелених површина 
Парка Ушће, заштићених подручја Калемегдана, културног 
добра од изузетног значаја „Косанчићев венац” и добра под 
претходном заштитом „Приобална зона Новог Београда”, 
као и део акваторије реке Сава, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 11 хектара.

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

За потребе израде плана детаљне регулације потребно 
је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
делове катастарских општина Стари град и Нови Београд у 
делу који је обухваћен границом плана, као и инжењерско 
геолошки елаборат за подручје обухваћено предложеном 
границом у аналогном и дигиталном облику. 

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представља План генералне регулације грађевинског под-
ручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд 
(целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 
и 97/16), према коме су у оквиру предложене границе плана 
детаљне регулације планиране површине за: комерцијалне 
садржаје, објекте и комплексе јавних служби, саобраћајне 
површине, водне и инфраструктурне површине и јавне зе-
лене површине.

Члан 4.
Израдом плана детаљне регулације обезбедиће се план-

ски основ за реализацију гондоле Калемегдан – Ушће, у скла-
ду са Планом генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине 
I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16 и 97/16)

Члан 5.
Циљ израде плана детаљне регулације је дефинисање по-

вршина јавнe и остале намене и правила уређења и грађења 
предметног простора, стварање основа за изградњу гондо-
ле, саобраћајно и инфраструктурно опремање, планирање 
капацитета изградње у складу са потенцијалима и ограни-
чењима простора.

Члан 6.
Садржајем плана детаљне регулације ће се обухватити: 
– граница плана и обухват грађевинског подручја; 
– детаљна намена земљишта; 
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози; 

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план); 

– попис парцела и опис локација за јавне површине, 
садржаје и објекте; 

– коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру; 

– правила уређења и правила грађења; 
– графички део. 

Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се Инсти-

туту за архитектуру и урбанизам Србије Београд, Булевар 
краља Александра бр. 73, који је дужан да нацрт плана из-
ради у року од три месеца од дана ступања на снагу одлуке 
о изради плана.

Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд, 
Булевар краља Александра бр. 73 (у складу са Уговором о 
донацији израде Плана бр. 727 од 21. децембра 2016. године 
склопљеним са ЈП „Скијалишта Србије”).
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
Подаци о начину излагања Нацрта плана на јавни увид 

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

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

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донеће секретар Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 
бр. 350.14-9/17 од 18. априла 2017. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику 
који ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда 
као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађе-
винске послове (два примерка) и један примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам примерака 
копија у аналогном и дигиталном облику за потребе Се-
кретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна ко-
пија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Бе-
ограда (две копије), Републичког геодетског завода, Јавног 
урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, 
обрађивача плана и градских општина Стари град и Нови 
Београд (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-110/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 20. ап-
рила 2017. године, на основу члана 38. став 2. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 
донела је

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА „УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА” – 

ЈАВНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА

1. Покреће се поступак избора директора „Урбанистич-
ког завода Београда” – јавног урбанистичког предузећа, на 
период од четири године.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће комисија 
за спровођење конкурса за избор директора јавних преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о јавном 
конкурсу за избор директора „Урбанистичког завода Бео-
града” – јавног урбанистичког предузећа.

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора „Урбанистичког завода Београда” – јавног урба-
нистичког предузећа.

4. Оглас о јавном конкурсу из тачке 3. ове одлуке обја-
виће се у „Службеном гласнику РС”, „Службеном листу 
Града Београда”, најмање једним дневним новинама које се 
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и ин-
тернет-страници града Београда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
урбанизам и грађевинске послове и Секретаријат за инфо-
рмисање Градске управе Града Београда.

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

Скупштина Града Београда
Број 02-180/17-С, 20. априла 2017. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећи-
ма („Службени гласник РС”, број 15/116 ) и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора „Урбанистич-
ког завода Београда” – Јавног урбанистичког предузећа, 
број 02-180/17-С од 20. априла 2017. године 

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА „УРБАНИС-
ТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА” – ЈАВНОГ УРБАНИС-

ТИЧКОГ ПРЕДУЗЕЋА

Подаци о јавном урбанистичком предузећу – „Урба-
нистички завод Београда” ЈУП, Београд, Ул. Палмотићева 
бр. 30, Матични број 17239139, ПИБ: 100037991. претежна 
делатност предузећа: 71.11 Архитектонска делатност, која 
обухвата планирање градова, насеља и простора, и то: из-
рада докумената просторног и урбанистичког планирања; 
припремање, израда и праћење спровођења просторних и 
урбанистичких планова. 

Радно место: директор „Урбанистичког завода Београ-
да” ЈУП Београд,  на период од четири године.

Услови за именовање директора: 
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним сту-

дијама у трајању од најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама;

4. да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање из тачке 3;

5. да има најмање три године радног искуства на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа;
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6. да има најмање три године радног искуства у органи-
зовању рада и вођењу послова;

7. да познаје област корпоративног управљања;
8. да је стручњак у једној или више области из претежне 

делатности предузећа;
9. да није члан органа политичке странке, односно да му 

је одређено мировање  у вршењу функције у органу поли-
тичке странке;

10. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци;

11. да му нису изречене мере безбедности у складу са за-
коном којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Место рада: Београд, Ул. Палмотићева бр. 30. 
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандида-

та оцењују се у изборном поступку увидом у податке из 
пријаве  и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и 
усменом провером, односно на други одговарајући начин 
сходно потребама рада јавног урбанистичког предузећа, у 
складу са законом којим се уређује правни положај јавних 
предузећа и  Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: рок за подношење пријаве 
је 30 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања огласа у „Службеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти ко-
мисији за спровођење конкурса за избор директора, преко 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске 
управе Града Београда, Ул. краљице Марије број 1, Београд, 
са назнаком: „За јавни конкурс за именовање директора 
„Урбанистичког завода Београда” ЈУП Београд”.

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз 
пријаву:

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања, број телефо-
на, e-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти у 
дужини радног искуства и податке о посебним областима 
знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
– извод из матичне књиге рођених (издат на обрасцу 

сходно Закону о матичним књигама, „Службени гласник 
РС”, бр. 20/09 и 145/14); 

– уверење о пословној способности (издато од надлеж-
ног центра за социјални рад);

– уверење о држављанству, не старије од шест месеци у 
односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном 
гласнику РС”;

– диплома о стручној спреми;
– исправе којима се доказује радно искуство (потврде 

или други акти из којих се доказује најмање пет година рад-
ног искуства на пословима за које се захтева условом поста-
вљено високо образовање; из наведених исправа потребно 
је да се јасно  види на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);

– исправе којима се доказује радно искуство на посло-
вима који су повезани са пословима јавног предузећа (по-
тврде или други акти из којих се доказује да лице да има 
најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа);

– исправе којима се доказује радно искуство у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има најмање три године радног ис-
куства у организовању рада и вођењу послова);

– изјава кандидата дата под кривичном и материјалном 
одговорношћу да није члан органа политичке странке, од-
носно да му је одређено мировање у вршењу функције у ор-
гану политичке странке;

– одговарајући документи којим доказује да је стручњак 
у једној или више области из претежне делатности за чије је 
обављање основано предузеће;

– уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлеж-
ног органа да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здрав-
ственој установи; 

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи; 
(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохолочара и 
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности
не старија од шест месеци од дана објављивања јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-

копији.
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази, комисија за спровођење 
конкурса за избор директора јавних предузећа чији је ос-
нивач Град Београд, одбациће  закључком против ког није 
допуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су: Љиљана Хаџи-Ристић, телефон 011/715-7173, сваког 
радног дана од 12.00 до 15.00 часова.

На основу чл. 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој проце-
ни утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 58. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16 и 2/17), в.д. заменика начелни-
ка Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГОН-
ДОЛУ КАЛЕМЕГДАН – УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

СТАРИ ГРАД И НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне регулације за гондолу Ка-
лемегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Бео-
град (у даљем тексту: План детаљне регулације).

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планoм, значај и карактеристи-
ке Плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
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те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене.

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљени на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се Инсти-
туту за архитектуру и урбанизам Србије Београд, Булевар 
краља Александра бр. 73, који је дужан да нацрт плана из-
ради у року од три месеца од дана ступања на снагу ове од-
луке.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће Институт за архитектуру и урбанизам Србије Београд, 
Булевар краља Александра бр. 73 (у складу са Уговором о 
донацији израде Плана бр. 727 од 21. децембра 2016. године. 
склопљеним са ЈП „Скијалишта Србије”).

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине.

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14).

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града 
Београда”.

О б р а з л о ж е њ е

Изради предметног Плана приступиће се на основу Од-
луке о изради Плана детаљне регулације за гондолу Кале-
мегдан – Ушће, градске општине Стари град и Нови Бео-
град.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр. 135/04 и 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину и 
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 
501.3-15/2017-V-04 од 3. априла 2017. године, утврдио је да 
предметни план представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке 
процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5. ст. 1. и 
2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

На подручју обухваћеним границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).

Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-9/17 од 7. априла 2017. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању из-
ради стратешке процене утицаја на животну средину, Се-
кретаријату за заштиту животне средине, Заводу за зашти-
ту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП 
„Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” и Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-36/2017-V-04 од 13. априла 2017. године), Завод за 
заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-955/2 од 13. ап-
рила 2017. године), Градски завод за јавно здравље (допис 
бр. 1830/2 од 13. априла 2017. године), ЈКП „Зеленило – Бе-
оград” (допис бр. 11340/1 од 18. априла 2017. године), ЈКП 
„Београдски водовод и канализација” (допис архивски број 
24748, бр. I 4-1 /677 од 18. априла 2017. године) и Институт 
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” (допис бр. 
2024/1 од 18. априла 2017. године) доставили су мишљења 
у којима наводе да се може донети Решење о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, градске 
општине Стари град и Нови Београд.

На основу наведеног, в.д. заменика начелника Градске 
управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове Градске управе донео је решење као у диспози-
тиву.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03 бр. 350.14-9/17, 18. априла 2017. године.

Секретар
Милош Вуловић, ср.
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Страна

Одлукa о изменама и допуни Одлуке о подизању 
и одржавању споменика и скулптуралних дела на 
територији града Београда– – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о измени Одлуке о радном времену угос-
титељских објеката на територији града Београда  – –  1 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о кому-
налном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о одржа-
вању чистоће  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пре-
чишћавању и дистрибуцији воде  – – – – – – – – – –  2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о од-
вођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних 
вода на територији града Београда  – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређи-
вању и одржавању гробаља и сахрањивању  – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
уређењу и одржавању паркова, зелених и рекреаци-
оних површина  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о пија-
цама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о др-
жању домаћих животиња и кућних љубимаца на те-
риторији града Београда – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о димни-
чарским услугама– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Одлука о изменама и допунама Одлуке о начи-
ну плаћања комуналних услуга на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о снабде-
вању топлотном енергијом у граду Београду– – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавној 
расвети  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о изменама  Одлуке о комуналној ин-
спекцији – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изменама и допуни Одлуке о поста-
вљању балон-хала спортске намене на територији 
града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  8 

Одлукa о начину, условима и критеријумима за 
избор корисника средстава у оквиру мера и актив-
ности за подршку развоја предузетништва које се 
финансирају из буџета Града Београда  – – – – – – –  9

Страна

Одлукa о изменама и допунама Одлуке о начи-
ну, критеријумима и мерилима за избор програма и 
пројеката у туризму који се суфинансирају из буџе-
та Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11 

Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
ка између улица: Џорџа Вашингтона, Булевара дес-
пота Стефана и Цетињске, градска општина Стари 
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
блока уз Улицу Грге Јанкеса у насељу Миријево, 
градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
Зрењанинског пута са контактним подручјем, од 
канала Себеш до саобраћајнице Северна тангента, 
градска општина Палилула  – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о изради плана детаљне регулације за под-
ручје између улица Пожешке, Боре Марковића и пар-
ка на Бановом брду, градска општина Чукарица  – –  15

Одлука о допуни Одлуке о изради плана детаљ-
не регулације ширег подручја уз Улицу војводе Сте-
пе, општина Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Одлука о изради изменa и допунa Плана де-
таљне регулације спољне магистралне тангенте 
(СМТ) – I фаза, од Панчевачког пута (стационажа 
km 0+000) до приступног пута за трафостаницу 
(средња стационажа km 6+650), са мостом преко 
Дунава и локацијом трафостанице „Београд 20”, у 
делу приступног пута до комплекса ТС „Београд 
20”, градска општина Звездара– – – – – – – – – – – –  17

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
гондолу Калемегдан – Ушће, градске општине Ста-
ри град и Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – –  18

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора „Урбанистичког завода Београда” – Ја-
вног урбанистичког предузећа са огласом  – – – – –  19

Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја планираних намена на животну средину Пла-
на детаљне регулације за гондолу Калемегдан – Ушће, 
градске општине Стари град и Нови Београд  – – – –  20

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 – Секретаријат 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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