
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 19. Закона о финансира-
њу локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 – ускла-
ђени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 – 
усклађени дин. изн., 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени 
дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн. и 95/18 – др. закон), 
члана 73. става 1. Закона о угоститељству („Службени гла-
сник РС”, број 17/19), члана 5. Уредбе о условима и начину 
утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе за 
физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у 
објектима домаће радиности и сеоском туристичком дома-
ћинству, као и начина и рокова плаћања („Службени гла-
сник РС”, бр. 47/19 и 51/19) и члана 25. тач. 9. и 41. и члана 
31. тачке 14) Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 7/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Члан 1.
У Одлуци о боравишној такси („Службени лист Града 

Београда”, број 52/19), члан 3. мења се и гласи:
„Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу 

плаћа угоститељ, који као физичко лице поседује решење 
о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима до-
маће радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском тури-
стичком домаћинству, у објектима смештајних капацитета 
до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског 
туристичког домаћинства на отвореном у привремено по-
стављеној опреми за камповање до укупно 20 камп парцела 
(у даљем тексту: физичко лице), сагласно закону којим се 
уређује угоститељство.

Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном го-
дишњем износу, у складу са актом Владе Републике Србије, 
којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања виси-
не годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које 
пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће ра-
диности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин 
и рокови плаћања.

Годишњи износ боравишне таксе из ст. 1. и 2. овог члана, 
решењем утврђује Секретаријат за јавне приходе Градске 
управе Града Београда, а по претходно, од стране Секрета-
ријата за привреду Градске управе Града Београда, донетом 
и правноснажном решењу о категоризацији угоститељског 
објекта.

Секретаријат за привреду Градске управе Града Београ-
да је у обавези да један примерак правноснажног решења о 

категоризацији угоститељског објекта достави надлежном 
одељењу Секретаријата за јавне приходе Градске управе 
града Београда, са следећим подацима:

– име и презиме физичког лица обвезника боравишне 
таксе из става 1. овог члана, ЈМБГ, адреса становања (оп-
штина, улица, кућни број),

– општина, улица, кућни број и број смештајне јединице,
– ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број 

камп парцела у смештајној јединици,
– период за који се утврђује боравишна такса,
– доказ о пријему решења,
– клаузула са датумом правоснажности решења о кате-

горизацији.”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 43-532/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 13. став 1. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕЧИ-

ШЋАВАЊУ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ

Члан 1. 
У Одлуци о пречишћавању и дистрибуцији воде („Слу-

жбени лист Града Београда”, бр. 23/05, 2/11, 29/14 и 19/17), у 
члану 1. тачка 4. реч: „накнаде” замењују се речју „цене”.

Члан 2. 
У члану 2. после тачке 10. додаје се тачка 10а. која гласи:
„10а. „цена за погонску спремност система” је висина 

месечне новчане накнаде у фиксном износу за одржавање 
и испирање дистрибутивног система водоводне мреже коју 
утврђује јавно комунално предузеће које врши пречишћа-
вање и дистрибуцију воде уз сагласност оснивача;”
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У истом члану тачка 11. мења се и гласи:
„11. „цена за испоручену воду” је висина новчане оба-

везе према јавном комуналном предузећу које врши пре-
чишћавање и дистрибуцију воде, која чини збир цене воде 
(утврђује се на основу цене за 1 m3 испоручене воде и коли-
чине испоручене воде у кубном метру) и цене за погонску 
спремност система;”.

Члан 3.
У члану 40. став 3. реч: „накнада” замењују се речју: 

„цена”.

Члан 4.
У члану 50. тачка 9. реч: „накнаду” замењује се речју: 

„цену”.
У истом члану у тачки 11. реч: „накнаду” замењује се 

речју: „цену”.

Члан 5.
У поглављу V одлуке, реч: „накнаде” замењује се речју: 

„цене”.
У члану 51. став 1. мења се и гласи:
„Корисник воде дужан је да комуналном предузећу пла-

ћа цену за испоручену воду коју чини збир цене воде (утвр-
ђује се на основу цене за 1 m3 испоручене воде и количине 
испоручене воде у кубном метру, на начин предвиђен овом 
одлуком) и цене за погонску спремност система.

У истом члану у ставу 2. после речи: „испоручене воде” 
додају се речи: „и цену за погонску спремност система”.

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

„Корисник воде дужан је да комуналном предузећу ме-
сечно плаћа цену за погонску спремност система, без обзи-
ра на количину утрошене воде.”

Члан 6.
У члану 57. став 1. одлуке реч: „накнаде” замењује се 

речју: „цене”.

Члан 7.
У члану 59. став 1. реч: „накнаде” замењује се речју: 

„цене”.
У истом члану став 2. реч: „накнаде” замењује се речју: 

„цене”.

Члан 8.
У члану 64. став 1. тачка 7. реч: „накнаду” замењује се 

речју: „цену”.

Члан 9.
У члану 65. став 8. реч: „накнада” замењује се речју: 

„цене”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-536/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 8. став 2. тачка 16) За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 25. став 
1. тачка 15) Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 
КОРИШЋЕЊА КЕСА ЗА ИСПОРУКУ РОБЕ НА МЕСТУ 

ПРОДАЈЕ РОБА И УСЛУГА 

Члан 1.
У Одлуци о условима коришћења кеса за испоруку робе 

на месту продаје роба и услуга („Службени лист Града Бео-
града”, број 85/18), мења се члан 2. став 2. и гласи:

„Пластична кеса у смислу ове одлуке је кеса која мора 
бити оксоразградива односно биоразградива, и мора да са-
држи адитиве који се додају у процесу производње за окси-
дациону разградњу и биоразградњу тако да оне временом 
убрзавају фрагментацију пластичног материјала у микро-
фрагменте.”

После става 2. додаје се нов став 3. и гласи:
„Пластичнe кесe из става 2. овог члана се према дебљи-

ни деле на пластичне кесе: 
– до 15 микрона – врло лагане пластичне кесе;
– од 15 микрона до 50 микрона – лагане пластичне кесе;
– преко 50 микрона – пластичне кесе за вишекратну 

употребу.”
Досадашњи ст. 3. и 4. Одлуке постају ст. 4. и 5.

Члан 2.
У члану 3. Одлуке, ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Трговци су у обавези да у малопродајним објектима и 

услужним и другим делатностима ограниче употребу врло 
лаганих пластичних кеса и постепено смањују коришћење 
лаганих пластичних кеса, у свему према Програму мера 
превенције стварања отпада од пластичних кеса, са пла-
ном за његово спровођење, који је саставни део ове одлуке 
(Прилог 1 – у даљем тексту: Програм).

Трговци су дужни да на месту продаје, у свим малопро-
дајним објектима, као и у услужним и другим делатностима 
на територији града Београда, ставе потрошачима на распо-
лагање папирне кесе и торбе за вишекратну употребу, које 
су погодне за рециклажу, као замена за лагане пластичне 
кесе.”

Члан 3.
Члан 4. Одлуке брише се.

Члан 4.
Члан 5. Одлуке брише се.

Члан 5.
Нови члан 4. Одлуке гласи:
„Град Београд, преко надлежних служби и јавних гласи-

ла, обавештава јавност о потреби предузимања датих мера 
на смањењу негативног утицаја отпада од пластичних кеса 
на животну средину у складу са програмом.” 
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Члан 6.
Досадашњи члан 6. Одлуке, постаје члан 5.

Члан 7. 
Досадашњи члан 7. Одлуке постаје члан 6.

Члан 8.
У члану 8. Одлуке који постаје члан 7. Одлуке, став 1. 

мења се и гласи:
„Новчаном казном у износу од 150.000,00 динара казни-

ће се за прекршај правно лице, ако поступа супротно члану 
3. ст. 1. и 2. ове oдлуке.

У истом члану став 4. брише се.
У истом члану, у ставу 5. речи „ст. 1–4”, замењују се ре-

чима: „ст. 1–3”.

Члан 9.
Досадашњи члан 9. постаје члан 8. Одлуке.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се 
од 1. јануара 2020. године. 

Скупштина Града Београда
Број 3-537/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

ПРИЛОГ 1.

ПР ОГРАМ
МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ СТВАРАЊА ОТПАДА ОД ПЛА-
СТИЧНИХ КЕСА, СА ПЛАНОМ ЗА ЊЕГОВО СПРОВО-

ЂЕЊЕ

Тачка 1. 
Програм мера превенције стварања отпада од пластич-

них кеса, са планом за његово спровођење има за циљ сма-
њење, односно спречавање учешћа пластичних кеса у кому-
налном отпаду, на територији града Београда. 

Тачка 2.
Пластичне кесе морају бити обележене ознакама, скра-

ћеницама и симболима на којима се заснива систем иденти-
фикације према физичко-хемијским особинама материјала 
кесе.

Пластичне кесе које се могу поново употребити или по-
ново искористити рециклажом материјала означавају се 
посебним симболом, прописаним посебним правилником.

Тачка 3.
Код стварања услова за употребу пластичних кеса про-

писани су технички и други захтеви као и оцењивање мате-
ријала од којих су израђене пластичне кесе, са критеријуми-
ма за оксидациону разградњу и биоразградњу.

Евиденцију о врстама и количини пластичних кеса води 
Агенција за заштиту животне. 

Тачка 4.
У циљу смањења депоновања пластичних кеса, потреб-

но је спроводити мере у складу са хијерархијом управљања 
отпадом која представља приоритетан редослед мера: 

1. превенција,
2. поновна употреба,
3. рециклажа,
4. третман.

Тачка 5.
Конкретне мере превенције стварања отпада од пла-

стичних кеса и начин спровођења тих мера утврђени су 
овим програмом.

Трговци у малопродајним објектима су у обавези да пре-
дузимају мере на превенцији стварања отпада од пластич-
них кеса у малопродајним објектима и услужним и другим 
делатностима, предвиђањем алтернативних решења за пла-
стичне кесе. 

Као мера превенције из става 2. ове тачке, утврђује се ал-
тернативно решење у виду замене лаганих пластичних кеса:

– папирном кесом и
– торбом за вишекратну употребу.
Вишекратна употреба торби за куповину обезбеђена је 

системом замене или поправке, од стране трговца, или је 
произведена од отпорног материјала који гарантује дуго-
рочну употребу.

Тачка 6.
Обезбеђивање упоредивих и тачних података о потро-

шњи пластичних кеса на годишњем нивоу кључни су за 
процену ефикасности мера. Ради праћења напретка у сма-
њењу потрошње кеса неопходно је развити заједничку ме-
тодологију за израчуњавање годишње потрошње врло ла-
ганих и пластичних кеса за вишекратну употребу по глави 
становника града Београда.

Тачка 7.
План за спровођење мера превенције стварања отпада 

од пластичних кеса подразумева:
1. Ограничену употреба врло лаганих пластичних кеса;
2. Искључиву употребу папирних кеса и торби за више-

кратну употребу, од 1. јануара 2020. године;
3. Повећање цене пластичних кеса за вишекратну упо-

требу како би се утицало на смањење њихове потрошње;
4. Обезбеђење алтернативе за коришћење пластичних 

кеса (обезбеђивање папирних, платнених и др. кеса), чиме 
ће се уједно повећати вишекратна употреба;

5. Подизање свести јавности о штетности коришћења 
пластичних кеса (путем медијске кампање, едукацијом ста-
новништва, спровођењем кампања на локалном/општин-
ском нивоу);

6. Израду брошура, летака, рекламног материјала са 
препорукама о штетности коришћења пластичних кеса.

Тачка 8.
Овај програм ревидираће се на период од три године, а 

по потреби и раније.
Циљеви за смањење коришћења пластичних кеса ради 

превенције стварања отпада од пластичних кеса дати су у 
Табели 1.

Табела 1.

Мера Циљеви
за пластичне кесе Активности

Замена лаких пластич-
них кеса папирним 

кесама

1. јануара 2020. године
100 %

Смањење употребе лаких пластич-
них кеса повећањем коришћења 

папирних кеса и торби за куповину
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА 
ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ГРАД БЕОГРАД 

(ЦЕЛИНE I–XIX)

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана генералне 

регулације грађевинског подручја седишта јединице локал-
не самоуправе – град Београд (целинe I–XIX), („Службени 
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), (у да-
љем тексту: Измене и допуне плана генералне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана генералне 

регулације обухваћено је грађевинско подручје целих оп-
штина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, 
Чукарица, Раковица и делова општина Земун, Палилула, 
Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка, који су обухваћени 
Планом генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe 
I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17), са везама саобраћајница и инфраструкту-
ре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 
51.776 ha.

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

ралне регулације представља Генерални урбанистички план 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 11/16) ко-
јим је одређен обухват грађевинског подручја, као и поде-
ла на целине за даљу планску разраду плановима генералне 
регулације за грађевинско подручје.

Члан 4.
Циљ израде Измене и допуне Плана генералне регула-

ције је дефинисање начина уређења простора и коришће-
ња грађевинског земљишта, преиспитивање решења датих 
важећим плановима детаљне регулације, преиспитаним 
регулационим плановима и преиспитаним детаљним ур-
банистичким плановима, донетим у складу са раније важе-
ћим законима о планирању, дефинисање површина јавне 
намене, траса коридора и капацитета за саобраћајну, енер-
гетску и комуналну инфраструктуру, дефинисање услова за 
изградњу објеката у зонама за које није планирана израда 
плана детаљне регулације, дефинисање зона за које ће се 
обавезно доносити планови детаљне регулације и дефини-
сање локација за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат, односно расписује конкурс.

Циљ израде Измена и допуна плана генералне регулаци-
је у првој фази су:

– измене и допуне начина спровођења Плана генералне 
регулације у циљу усклађивања са новим Изменама и допу-
нама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС”, број 31/19), којим је дефинисано да важећи плански 
документи донети пре 1. јануара 1993. године, престају да 
важе по истеку 24 месеца од дана ступања на снагу овог 

закона. У првој фази ће се преиспитати 104 важећа плана, 
који ће престати да важе 30. априла 2021. године, а који 
обухватају површину од око 3.000 ha и дефинисати начин 
спровођења наведених површина, односно преиспитаће се 
могућност дефинисања непосредне примене правила грађе-
ња (за које је у следећим фазама потребно прибавити ажур-
не геодетске подлоге) или дефинисати обавеза израде плана 
детаљне регулације.

– ажурирање спровођења Плана генералне регулације у 
складу са планским документима која су донета од дана ње-
говог усвајања;

– усклађивање Плана генералне регулације са мерама за-
штите споменика културе и споменика природе, које су до-
нете од дана његовог усвајања;

– усклађивање са новим, у међувремену донетим, стра-
тешким документима;

– преиспитивање локација и норматива за површине 
јавне намене, односно јавне службе и комплексе, у складу са 
условима надлежних институција;

– корекције уочених техничких грешака у правилима 
уређења и грађења, компатибилности намене површина и 
др. и

– појашњење појмовника.

Члан 5.
У циљу континуалног планирања, праћења и ажурира-

ња начина спровођења и дефинисања смерница за реализа-
цију Плана генералне регулације, план је могуће доносити 
фазно. 

Предмет прве фазе Измене и допуне Плана генералне 
регулације је измена и допуна текстуалног дела плана и од-
говарајућих графичких прилога у складу са циљевима који 
су дефинисани у члану 4.

Обим и садржај следећих фаза дефинисаће се накнадно 
у сарадњи са Главним урбанистом Града Београда, односно 
наручиоцем Дирекцијом за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда и Комисијом за планове Скупштине Града 
Београда, као и Секретаријатом за урбанизам и грађевинске 
послове, као носиоцем израде плана.

Члан 6.
За потребе израде Измена и допуна плана генералне ре-

гулације потребно је прибавити ажурне геодетске подлоге, 
односно катастарски план, а за зоне непосредне примене 
правила грађења потребно је прибавити топографски план, 
катастар подземних инсталација и по потреби инжењер-
скогеолошки елаборат у аналогном и дигиталном облику. 

Члан 7.
У складу са чланом 26. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) садржајем Измена и допуна плана генералне регула-
ције ће се обухватити: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја;
2) поделу простора на посебне целине и зоне;
3) претежну намену земљишта по зонама и целинама;
4) регулационе и грађевинске линије;
5) потребне нивелационе коте раскрсница улица и повр-

шина јавне намене;
5а) попис парцела и опис локација за јавне површине, 

садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, ко-

муналну и другу инфраструктуру;
7) мере заштите културно-историјских споменика и за-

штићених природних целина;
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8) зоне за које се доноси план детаљне регулације са 
прописаном забраном изградње до његовог доношења;

9) локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат, односно расписује конкурс;

10) правила уређења и правила грађења за целокупни 
обухват планског документа;

11) друге елементе значајне за спровођење плана.

Члан 8.
Израда Измена и допуна плана генералне регулације 

поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт изме-
на и допуна Плана генералне регулације изради у року од 
48 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке, односно да 
Нацрт прве фазе Измена и допуна Плана генералне регула-
ције изради у року од 12 месеци од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Члан 9.
Средства за израду Измена и допуна Плана генералне 

регулације обезбедиће Град Београд – Секретаријат за ко-
муналне и стамбене послове, а наручилац плана је Дирек-
ција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Члан 10.
Нацрт измена и допуна Плана генералне регулаци-

је биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине 
Града Београда. 

Подаци о начину излагања нацрта измена и допуна 
Плана генералне регулације на јавни увид и трајању јавног 
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у 
информативним гласилима градских општина Стари град, 
Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица, 
Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка.

Нацрт измена и допуна Плана генералне регулације до-
ставиће се на мишљење градским општинама Стари град, 
Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица, 
Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка.

Члан 11.
За потребе израде Измена и допуна Плана генералне 

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. 350.14-48/19 од 19. августа 2019. године.

Члан 12.
Елаборат Измена и допуна Плана генералне 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 17 примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и градских 
општина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, 
Чукарица, Раковица, Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, 
Сурчин и Гроцка (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-517/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА 

БЕОГРАДА 2041

Члан 1.
Приступа се изради Генералног урбанистичког плана 

Београда 2041.

Члан 2.
Оквирном границом Генералног урбанистичког плана 

Београда 2041 обухваћена је територија дефисана Генерал-
ним урбанистичким планом Београда („Службени лист 
Града Београда”, број 11/16) и то целе територије градских 
општина: Врачар, Звездара, Нови Београд, Савски венац, 
Стари град, Чукарица и Раковица и делови територија град-
ских општина: Земун, Вождовац, Палилула, Сурчин и Гроц-
ка, површине око 77.851 ha.

Границом Генералног урбанистичког плана Београда 
2041 обухваћени су грађевинско подручје и површине ван 
грађевинског подручја, чије разграничење ће се прецизно 
утврдити приликом израде овог плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Генералног урбанистичког 

плана Београда 2041 представља Регионални просторни 
план административног подручја града Београда („Службе-
ни лист Града Београда”, бр. 10/04, 38/11 и 86/18).

Студијску основу за израду Генералног урбанистичког 
плана Београда представљају и развојне стратегије, од којих 
су најзначајније:

– Стратегија развоја Београда до 2021. године („Службе-
ни лист Града Београда”, број 47/17).

– Стрaтегија одрживог и интегралног урбаног развоја 
Републике Србије до 2030. године („Службени гласник РС”, 
број 47/19).

Члан 4.
Основни циљ израде новог Генералног урбанистичког 

плана Београда 2041 је преиспитивање важећег Генералног 
урбанистичког плана Београда („Службени лист Града Бео-
града”, број 11/16) и израда новог стратешког развојног пла-
на са општим елементима просторног развоја, којим ће се 
обезбедити квалитативно унапређење управљања урбаним 
развојем града у домену одрживог коришћења, уређења, 
изградње и заштите простора и континуални просперитет 
Београда.
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Члан 5.
За израду Генералног урбанистичког плана Београда 

2041 неопходно је прибавити следеће подлоге:
– Ажуран орто-фото снимак
– ОДК или ДТК подлоге у размери 1: 5.000 или 1: 20.000.

Члан 6.
У складу са одредбама члана 24. Закона о планирању и 

изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) Генерални урбанистички план 2041 садржи наро-
чито:

1) границе плана и обухват грађевинског подручја;
2) генерална урбанистичка решења са наменама повр-

шина које су претежно планиране у грађевинском подручју;
3) генералне правце и коридоре за саобраћајну, енергет-

ску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру;
4) поделу на целине за даљу планску разраду плановима 

генералне регулације за цело грађевинско подручје;
5) друге елементе који су значајни за даљу планску раз-

раду урбанистичког плана.

Члан 7.
Израда Генералног урбанистичког плана Београда 2041 

поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, 
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт гене-
ралног урбанистичког плана Београда изради у року од 24 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Генералног урбанистичког плана 

Београда 2041 обезбедиће Град Београд – Секретаријат за 
комуналне и стамбене послове, а наручилац Плана је Ди-
рекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Члан 9.
Нацрт генералног урбанистичког плана Београда 2041 

биће изложен на јавни увид у просторијама Скупштине 
Града Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта генералног урбани-
стичког плана Београда 2041 на јавни увид и трајању јавног 
увида, огласиће се у дневним средствима информисања и у 
информативним гласилима градских општина Стари град, 
Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица, 
Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка.

Нацрт генералног урбанистичког плана Београда 2041 
доставиће се на мишљење градским општинама Стари град, 
Врачар, Савски венац, Нови Београд, Чукарица, Раковица, 
Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, Сурчин и Гроцка.

Члан 10.
За потребе израде Генералног урбанистичког плана Бео-

града 2041 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. 350.14-47/19 од 19. августа 2019. године.

Члан 11.
Елаборат Генералног урбанистичког плана Београда 

2041 израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и 
дигиталном облику који ће се по овери чувати код Скуп-

штине 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 17 примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште 
и изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и Градских 
општина Стари град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, 
Чукарица, Раковица, Земун, Палилула, Звездара, Вождовац, 
Сурчин и Гроцка (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 350-518/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧ-
ЈА ИЗМЕЂУ СПОЉНЕ МАГИСТРАЛНЕ ТАНГЕНТЕ 
(СМТ), ПАНЧЕВАЧКОГ ПУТА, КАНАЛА 5-39 И ЖЕЛЕ-
ЗНИЧКЕ ПРУГЕ БЕОГРАД–ПАНЧЕВО, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ПАЛИЛУЛА

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације подручја 

између спољне магистралне тангенте (СМТ), Панчевачког 
пута, канала 5–39 и железничке пруге Београд – Панчево, 
Градска општина Палилула (у даљем тексту: Плана детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирна граница Плана детаљне регулације обухва-

та подручја између спољне магистралне тангенте (СМТ), 
Панчевачког пута, канала 5–39 и железничке пруге Београд 
– Панчево, градска општина Палилула, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 294 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 по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме су на овом подруч-
ју планиране површине јавне намене – водене површине, 
шуме, јавне зелене површине и мрежа саобараћајница и 
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површине остале намене – привредне зоне (П1), привред-
ни паркови, становање (С4 – зона породичног становања– 
санација неплански формираних блокова) и остале зелене 
површине. 

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за реализацију планираних садржаја, дефини-
сање правила уређења и грађења, капацитета изградње у 
складу са потенцијалима и ограничењима простора, сао-
браћајно и инфраструктурно опремање локације и очување 
и унапређење животне средине.

Члан 5.
За потребе израде плана потребно је прибавити ажурне 

геодетске подлоге (катастарски план, топографски план и 
катастар подземних инсталација) и инжењерскогеолошки 
елаборат у аналогном и дигиталном облику, за катастарске 
општине Крњача и Овча 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљну намену 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, са-
држаје и објекте;

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

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

- друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

- графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузе-

ћу ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар 
деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у 
року од 24 месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за стамбене и комуналне 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњуБеограда. 

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 Палилула.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење 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. 350.14-49/2019 од 19. августа 2019. 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 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађи-
вача плана и Градску општину Палилула, (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 350-519/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОДРУЧЈЕ ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ „АУ-
ТО-ПУТ” У НОВОМ БЕОГРАДУ, ЗЕМУНУ И СУРЧИНУ, 

ЗА БЛОК 26 

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

гулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у Новом 
Београду, Земуну и Сурчину, за блок 26 (у даљем тексту: Из-
мена и допуна плана детаљне регулације).

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

гулације обухваћен је део територије градске општине Земун, 
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дефинисан са северне и источне стране границом Плана де-
таљне регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града 
Београда”, број 61/09), унутрашњом регулацијом саобраћај-
нице С21 (Т4), са јужне стране регулацијом Ауто-пута Бео-
град–Шид и са западне стране унутрашњом регулацијом 
саобраћанице С19, односно блок 26 дефинисан важећим пла-
ном, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 17 ha.

Коначна граница ће се утврдити приликом израде и ве-
рификације Нацрта измена и допуна плана.

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

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Града 
Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се по-
дручје у оквиру предложене границе Измена и допуна пла-
на налази у површинама јавних намена: шуме, јавни објекти 
и комплекси (школа) и мрежа саобраћајница и површинама 
осталих намена – површине за привредне зоне зона П2. 

Члан 4.
За потребе израде Измена и допуна плана потребно је 

прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација) и 
инжењерскогеолошки елаборат у аналогном и дигиталном 
облику за катастарску општину Земун, у делу који је обу-
хваћен границом Измена и допуна плана.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулације 

је измена планираног решења дефинисаног важећим Пла-
ном детаљне регулације за подручје привредне зоне „Ау-
то-пут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени 
лист Града Београда”, број 61/09), обезбеђење капацитета 
саобраћајне и инфраструктурне мреже и објеката, дефини-
сање правила уређења простора и правила грађења и очу-
вање, 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем плана детаљне регулације ће се обухватити: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

2) детаљна намена земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

6) коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, 
комуналну и другу инфраструктуру;

7) мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

9) правила уређења и правила грађења по целинама и 
зонама;

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљ-
не регулације

11) графички део.

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

верава се Друштву за архитектуру, урбанизам и инжење-
ринг „Urbanistiq” d.o.o., Пере Велимировића 50, Раковица, 
Београд, које је дужано да Нацрт измена и допуна плана из-
ради у року од четири месеца од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

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

гулације обезбедиће МБМ Центар „Змај” д.о.о. Давида Па-
јића 18.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Земун.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Земун.

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

лације приступа се изради стратешке процене утицаја пла-
нираних 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 заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-45/2019 
од 20. августа 2019. 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 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Земун (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 350-520/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА 
ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ БАТАШЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА 

МЛАДЕНОВАЦ

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

вредне зоне Баташево, градска општина Младеновац (у да-
љем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Младеновац, блок 
између улица Космајска, Кајмакчаланска, железничке пруге 
Београд – Ниш и Баташевског потока, са везама саобраћај-
ница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране 
мреже, површине око 3,5 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана у од-
носу на коначно решење према техничкој документацији.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представља Генерални план Младеновца 2021 („Службени 
лист Града Београда”, број 9/05), према коме се предметна 
локација налази делом у површинама намењеним за објекте 
комуналних делатности и инфраструктуре, а делом у повр-
шинама намењеним за индустрију и производно – услужне 
делатности.

Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, то-
пографски план и катастар подземних инсталација) за КО 
Mладеновац Варош у делу који је обухваћен границом пла-
на, као и инжењерскогеолошки елаборат за подручје обу-
хваћено предложеном границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је обезбеђива-

ње планског основа за изградњу привредно – производног 
комплекса, дефинисање површина јавне намене, планско 
уређење и реконструкција постојеће локације сточне пија-
це, стварање планских могућности и обезбеђивање капа-
цитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану 
изградњу.

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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем плана детаљне регулације ће се обухватити: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

2) детаљну намену земљишта;

3) регулационе линије улица и јавних површина и грађе-
винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

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

7) мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

9) правила уређења и правила грађења по целинама и 
зонама;

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљ-
не регулације

11) графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације биће поверена пре-

дузећу које ће бити одређено у поступку спровођења јавне 
набавке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације биће обез-

беђена из буџета Градске општине Младеновац, Младено-
вац, Јанка Катића 6.

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

просторијама Скупштине Града Београда и у просторијама 
Градске општине Младеновац.

Подаци о начину излагања Плана детаљне регулације 
на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у днев-
ним средствима информисања и у информативном гласилу 
Градске општине Младеновац. 

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Младеновац.

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 заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-38/19 од 
20. августа 2019. 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 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача плана и градске општи-
не Младеновац (по једна копија).
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

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

Број 350-521/19-С, 29. августа 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРА-
ЋАЈНИЦЕ „ТРАНСВЕРЗАЛА” НА ДЕЛУ ОД БУЛЕВАРА 
КНЕЗА АЛЕКСАНДРА КАРАЂОРЂЕВИЋА ДО БУЛЕВА-
РА ОСЛОБОЂЕЊА, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕ-

НАЦ И ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације саобра-

ћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза Алек-
сандра Карађорђевића до Булевара ослобођења, градске 
општине Савски венац и Врачар (у даљем тексту: План де-
таљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обу-

хваћен је део територије градских општина Савски венац и 
Врачар. У циљу целовитог сагледавања саобраћајне деонице 
од Булевара кнеза Александра Карађорђевића до Булевара 
ослобођења као и приступа садржајима у окружењу, граница 
Плана детаљне регулације, поред планиране трaсе саобраћај-
нице Трансверзала обухвата и околну саобраћајну мрежу и 
то улицу Делиградску све до Трга Славија, део улица Бирча-
нинове, Тиршове (од Делиградске до Булевара ослобођења), 
Пастерова (од Светозара Марковића до Булевара ослобође-
ња), део подручја Клиничког центра Србије, Градски центар 
за физичку културу (стари ДИФ) и локацију постојеће Војне 
Установе „Дедиње” (која послује у саставу Сектора за мате-
ријалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије) 
све до Булевара Франше д, Епереа, са везама саобраћајница 
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 25,6 ha.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације пред-

ставља План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 
и 97/17) према коме је подручје у оквиру предложене границе 
плана планирано за површине јавне намене: јавне саобраћај-
не површине са мрежом саобраћајница, површине за објекте 
и комплексе јавних служби – Ј7 специјализована здравстве-
на заштита, Ј3 средњошколске установе, Ј4 високошколске 
установе, Ј11 комплекс посебне намене, Ј12 резервисане јавне 
површине, површине за спортске објекте и комплексе и јавне 
зелене површине.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за реализацију саобраћајне везе од железничке 
станице у Прокопу ка центру града, од Булевара кнеза Алек-

сандра Карађорђевића до Булевара ослобођења са везама на 
околну саобраћајну мрежу, што треба да допринесе унапре-
ђењу саобраћајне доступности Клиничког центра Србије.

Постојећи комплекс Клиничког центра садржан је из три 
тзв. болничка круга, и то „Пастерова”, „Вишеградска”, „Др. 
Суботића” и дислоцирани објекти изван поменутог круга. 
Планирана траса саобраћајнице трансверзала додатно раз-
дваја постојећи комплекс Клиничког центра Србије, што ће 
имати последица и на реорганизацију садржаја КБЦ и обез-
беђење саобраћајних приступа. У том смислу, у складу са 
потенцијалима и ограничењима простора и развојним пла-
новима Министарства здравља и Министарства просвете 
науке и технолошког развоја дефинисаће се правила уређења 
и грађења за изградњу, доградњу и реконструкцију неопход-
них садржаја унутар обухваћеног подручја и инфраструк-
турнe капацитете локације уз очување и унапређење жи-
вотне средине. Полазну основу представљаће и Мастер план 
урађен у претходном периоду којим је свеобухватно сагледан 
развој Клиничког центра Србије у будућности.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити ажурне геодетске подлоге (топографске подлоге, 
катастарске подлоге и катастар подземних инсталација), за 
катастарске општине Савски венац и Врачар у делу који је 
обухваћен границом плана, инжењерско-геолошки елабо-
рат и Мастер план комплекса Клиничког центра Србије.

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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– 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, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Ур-
банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 24 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.



29. август 2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 74 – 11

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 градских општина Савски венац и Врачар.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Савски венац и Врачар.

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. 350.14-41/19 од 19. августа 2019. 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 до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две ко-
пије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички 
завод Београда” и градских општина Савски венац и Врачар 
(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 350-522/19-С, 29. августа 2019. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ, ПРОСТОРНА 
ЦЕЛИНА ОПШТИНЕ ВРАЧАР, ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ 
УЛИЦА ЦАРА НИКОЛАЈА II, МИЛЕШЕВСКЕ, БОЈАН-
СКЕ, ВИЛОВСКОГ, ЦЕЉСКЕ, САЗОНОВЕ, СВЕТОЛИ-
КА РАНКОВИЋА, ШУМАТОВАЧКЕ И МАКСИМА ГОР-
КОГ, ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА ЦАРА НИКОЛАЈА II, 

САВЕ ТЕКЕЛИЈЕ, ВУКИЦЕ МИТРОВИЋ И ЦЕЉСКЕ

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

гулације дела централне зоне, Просторна целина општине 

Врачар, за подручје између улица Цара Николаја II, Миле-
шевске, Бојанске, Виловског, Цељске, Сазонове, Светолика 
Ранковића, Шуматовачке и Максима Горког, за блок између 
улица Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић 
и Цељске (у даљем тексту: Измене и допуне плана детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине 
Врачар, блок између улица Цара Николаја II, Саве Текели-
је, Вукице Митровић и Цељске, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, 
површине око 0,5 hа.

Коначна граница Измена и допуна плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта плана.

Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се 
подручје у оквиру предложене границе плана налази у по-
вршинама намењеним за комерцијалне садржаје (K4 – зона 
пратећих комерцијалних садржаја) и површинама наме-
њеним за мешовите градске центре (М4 – зона мешовитих 
градских центара у зони више спратности).

Члан 4.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

гулације потребно је прибавити ажурне геодетске подлоге 
(катастарски план, топографски план и катастар подземних 
инсталација) за КО Врачар у делу који је обухваћен грани-
цом плана, као и инжењерскогеолошки елаборат за подруч-
је обухваћено предложеном границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације 

је измена и допуна Плана детаљне регулације дела централ-
не зоне, Просторна целина општине Врачар, за подручје 
између улица Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Ви-
ловског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шумато-
вачке и Максима Горког („Службени лист Града Београда”, 
брoj 39/11), односно да се кроз сагледавање просторних мо-
гућности и ограничења саме локације, дефинишу планске 
могућности за изградњу нових садржаја, у складу са про-
грамом инвеститора, обезбеде капацитети саобраћајне и 
техничке инфраструктуре за планирану изградњу, очувају 
и побољшају услови животне средине и дефинишу одгова-
рајуће мере заштите од пожара и других елементарних не-
погода.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) садржајем Измена и допуна плана детаљне регулаци-
је ће се обухватити: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

2) детаљну намену земљишта;
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3) регулационе линије улица и јавних површина и грађе-
винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

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

7) мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

9) правила уређења и правила грађења по целинама и 
зонама;

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљ-
не регулације

11) графички део.

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

верава се предузећу „Style Point” д.o.o., Београд, Пере Тодо-
ровића 1, које је дужно да Нацрт Плана изради у року од 12 
месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради плана.

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

гулације обезбедиће предузеће „ДОМО 68” д.о.о, Београд, 
Тоше Јовановића 1.

Члан 9.
Измене и допуне плана детаљне регулације биће изло-

жене 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, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Врачар. 

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Врачар.

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. 350.14-39/19 од 19. августа 2019. 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 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (по две копије), Републичког геодетског 
завода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача 
плана и градске општине Врачар (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 350-523/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) 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 РАС-
ПЛЕТ 220 KV НАДЗЕМНИХ ВОДОВА И УВОЂЕЊЕ 
НАДЗЕМНОГ ВОДА 110 KV БР. 117/1 У ТС „БЕОГРАД 3”, 
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА, РАКОВИЦА И ВО-

ЖДОВАЦ

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

плет 220 kV надземних водова и увођење надземног вода 
110 kV бр. 117/1 у ТС „Београд 3”, градске општине Чука-
рица, Раковица и Вождовац (у даљем тексту: План детаљне 
регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градских општина Чукарица, Ракови-
ца и Вождовац, коридор за изградњу електроенергетског 
ДВ 110 kV бр. 117/1 и реконструкцију ДВ 220 kV бр. 204 и 
213/2, са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 135 hа.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Нацрта плана у од-
носу на коначно решење према техничкој документацији.

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају: 
– Генерални урбанистички план Београда („Службени 

лист Града Београда”, број 11/16) и
– План генералне регулације грађевинског подручја се-

дишта јединице локалне самоуправе – град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17 и 97/17).

Члан 4.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је 

прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, то-
пографски план и катастар подземних инсталација) за ката-
старске општине: Железник, Ресник, Пиносаву и Рушањ, у 
делу који је обухваћен границом плана, као и инжењерско-
геолошки елаборат за подручје обухваћено предложеном 
границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је решавањe на-

пајања Kолубарског региона повлачењем из погона ТЕ Ко-
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лубара, као и ослобађањe постојеће трасе ДВ 213/2 да би 
се омогућила изградња двосистемског далековода 110 kV 
за потребе увођења ДВ 117/1 по принципу улаз-излаз у ТС 
Београд 3, као и дефинисање јавног интереса и правила 
уређења простора, стварање планских могућности и обез-
беђивање капацитета техничке инфраструктуре за постоје-
ћу и планирану изградњу.

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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем плана детаљне регулације ће се обухватити: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

5) попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

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

7) мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

8) локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

9) правила уређења и правила грађења по целинама и 
зонама;

10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљ-
не регулације;

11) графички део.

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

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, 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 обезбедиће АД „Електромре-

жа Србије” Београд, Кнеза Милоша 11.

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 
градских општина Чукарица, Раковица и Вождовац.

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
градским општинама Чукарица, Раковица и Вождовац.

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 заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-37/19 од 
23. августа 2019. 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 осам 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и градских општина Чукарица, Ра-
ковица и Вождовац (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 350-524/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: НЕЗНАНОГ ЈУНАКА, ДОМЕНТИЈА-
НОВЕ, ЛЕДИ ПЕЏЕТ И ЂОРЂА РАДОЈЛОВИЋА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок 

између улица: Незнаног јунака, Доментијанове, Леди Пеџет 
и Ђорђа Радојловића, Градска општина Савски венац (у да-
љем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Савски венац, блок 
између унутрашње регулације улица: Незнаног јунака, До-
ментијанове, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 1,5 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 по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме се подручје у оквиру 
предложене границе плана налази у површинама осталих 
намена: зона С1 – зона породичног становања у формира-
ним градским блоковима у централној и средњој зони града 
и зона М6 – зона мешовитих градских центара у зони ниске 
спратности.
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Члан 4.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно је 

прибавити инжењерско геолошки елаборат, катастарске по-
длоге, топографске подлоге и катастар подземних инстала-
ција у дигиталном облику, за катастарску општину Савски 
венац, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитива-

ње планираног решења дефинисаног важећим Регулаци-
оним планом просторне целине Дедиње („Службени лист 
Града Београда”, број 1/00) и дефинисање правила уређења 
и грађења у складу са могућностима предметног простора, 
планским и другим условљеностима.

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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– детаљна намену 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, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се привред-

ном друштву „PAGE CONSORTIUM” д.о.о. из Београда, Бу-
левар ослобођења 7–9, које је дужно да Нацрт плана изради 
у року од 10 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

Муштур Сретенија из Београда, Улица Ђорђа Радојловића 3.

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 Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

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. 350.14-34/19 од 26. августа 2019. 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 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урба-
нистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, об-
рађивача плана и Градске општине Савски венац (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 350-525/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНЕ ЦЕЛИНЕ КОСАНЧИЋЕВ 
ВЕНАЦ, ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ П1, ГРАДСКА 

ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради измена и допуна Плана детаљне ре-

гулације просторне целине Косанчићев венац („Службени 
лист Града Београда”, број 37/07) за грађевинску парцелу 
П1, градска општина Стари град, у даљем тексту: Измена и 
допуна плана детаљне регулације).

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

гулације обухваћен је део територије градске општине Ста-
ри град, простор кеја између Бранковог моста, реке Саве и 
некадашње трасе железничке пруге – грађевинска парцела 
П1, дефинисана Планом детаљне регулације просторне це-
лине Косанчићев венац („Службени лист Града Београда”, 
број 37/07) са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,34 ha.

Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регу-
лације ће се утврдити приликом израде и верификације На-
црта измена и допуна плана.
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Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представља План генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX („Службени лист Гра-
да Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17), према коме се 
подручје у оквиру предложене границе плана налази у по-
вршинама намењеним за јавне зелене површине и обавезно 
расписивање урбанистичко-архитектонског конкурса.

Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна плана детаљне регулаци-

је је дефинисање парцеле за утврђивање пристанишног/
лучког подручја, односно стварање услова за покретање 
поступка за његово дефинисање код надлежне Агенције за 
управљање лукама, у складу са Законом о пловидби и лу-
кама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 
73/10, 121/12, 18/15, 92/16 и 104/16), са сврхом пружања 
услуге снабдевања туристичке флоте погонским горивом.

Члан 5.
За потребе израде Плана потребно је прибавити ката-

старско топографске подлоге и катастар подземних инста-
лација, у дигиталном облику, за катастарску општину Ста-
ри град, у делу који је обухваћен границом плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 
37/19) садржајем Измена и допуна плана детаљне регулаци-
је ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
ла простора на посебне целине и зоне;

– 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, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

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

верава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Бу-
левар деспота Стефана 56, који је дужан да Нацрт измена и 
допуна плана изради у року од осам месеци од дана ступа-
ња на снагу ове одлуке.

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

гулације обезбедиће „Нафтна индустрија Србије” а.д. Нови 
Сад, Народног фронта 12.

Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће 

изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града 
Београда. 

Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна пла-
на детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативним гласилима Градске општине Стари град.

Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доста-
виће се на мишљење Градској општини Стари град.

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

лације приступа се изради стратешке процене утицаја пла-
нираних 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. 350.14-36/19 од 23. августа 2019. 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 (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и Градске општи-
не 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 350-526/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПО-
ДРУЧЈЕ ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДЕЛИГРАДСКЕ, ПАСТЕРО-
ВЕ, РЕСАВСКЕ, ВИШЕГРАДСКЕ, КНЕЗА МИЛОША И 

АУТО-ПУТА, ГРАДСКA ОПШТИНA САВСКИ ВЕНАЦ

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

дручје између улица: Делиградске, Пастерове, Ресавске, Ви-
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шеградске, Кнеза Милоша и Ауто-пута, градскa општинa 
Савски венац (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Савски венац, про-
стор између улица: Кнеза Милоша, Вишеградске, Ресавске, 
Пастерове, Делиградске и Булевар Франше д Епереа, са ве-
зама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, одно-
сно планиране мреже, површине око 30 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 по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за површине јавне 
намене: мрежa саобраћајница, површине за објекте и ком-
плексе јавних служби (Ј6 – установе примарне здравстве-
не заштите, Ј7 – специјализована здравствена заштита и 
Ј10 – државна управа, државне административне службе) 
и зелене површине и површине остале намене: мешовити 
градски центри (М1 – зона мешовитих градских центара у 
зони центра Београда) и површине за становање (С1 – зона 
породичног становања у формираним градским блоковима 
у централној и средњој зони града и С6 – зона трансфор-
мације породичног становања у делимично формираним 
градским блоковима у вишепородично становање).

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање план-

ског основа за изградњу неопходних садржаја, доградњу и 
реконструкцију постојећих објеката унутар Клиничког цен-
тра Србије у складу са развојним плановима Министарства 
здравља, развој комплекса Министарства унутрашњих по-
слова Републике Србије у складу са потребама корисника 
као и утврђивање правила уређења и изградње за становње 
и мешовите градске центре – директно издавањем локациј-
ских услова на основу плана детаљне регулације.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација) и 
инжењерскогеолошки елаборат, у аналогном и дигиталном 
облику, за катастарску општину Савски венац, у делу који је 
обухваћен границом плана и Мастер план комплекса Кли-
ничког центра.

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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– 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, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

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

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од 24 
месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.

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 информативном 
гласилу Градске општине Савски венац.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Савски венац.

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 заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-42/2019, 
23. августа 2019. 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” и Градске општине Савски венац 
(по једна копија).
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-527/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) 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 ШИРЕГ 
ПОДРУЧЈА УЗ КНЕЗ МИХАИЛОВУ УЛИЦУ, ГРАДСКA 

ОПШТИНA СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације ширег 

подручја уз Кнез Михаилову улицу, градскa општинa Стари 
град (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Стари град, простор 
између регулације улица Васе Чарапића и Узун Миркове, 
границе подручја за непосредну примену правила грађења 
Плана генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединице локалне самоуправе – град Београд (целинe I–XIX) 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 
97/17), улица Краља Петра, Кнез Михаилова и Париска, ре-
гулације Грачаничке, границом подручја за непосредну при-
мену правила грађења ПГР Београда дуж улица Грачаничке, 
Цара Лазара и Царице Милице, регулације улица Маршала 
Бирјузова и Сремске и границом подручја за непосредну 
примену правила грађења ПГР Београда дуж Кнез Михаи-
лове улице, Трга републике и Улице Васе Чарапића, са веза-
ма саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 18,5 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 

представљају План генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за мешовите град-
ске центре (М1 – зона мешовитих градских центара у зони 
центра Београда), површине за комерцијалне садржаје (К1 
– зона комерцијалних садржаја у зони више спратности, 
К3 – зона комерцијалних садржаја у зони ниске спратности 
и К4 – зона пратећих комерцијалних садржаја), површине 

за објекте и комплексе јавних служби (Ј4 – високошколске 
установе, Ј5 – институти и научно-истраживачки центри, 
Ј9 – установе културе и Ј10 – државна управа, државне ад-
министративне службе), зелене површине (јавне зелене по-
вршине – трг), саобраћајне површине (јавна гаража), мрежа 
саобраћајница и површине за инфраструктурне објекте и 
комплексе и План генералне регулације мреже јавних гара-
жа („Службени лист Града Београда”, број 19/11).

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је заштита, очу-

вање и унапређење културно-историјског наслеђа и у скла-
ду са тим дефинисање правила уређења и грађења на пред-
метном подручју.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација) и 
инжењерскогеолошки елаборат, у аналогном и дигиталном 
облику, за катастарску општину Стари град, 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– 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, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;

– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

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

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, 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 Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, а наручилац је Дирекција за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда. 
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Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-
гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативном 
гласилу Градске општине Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење Градској општини Стари град.

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 заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-43/2019, 
23. августа 2019. 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда” 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 350-528/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. 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, 145/14, 83/18, 31/19 
и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 
ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ДЕСПОТА СТЕФАНА И УЛИЦА: 
ЏОРЏА ВАШИНГТОНА, ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, ХИЛАН-
ДАРСКЕ И ЦЕТИЊСКЕ, ГРАДСКA ОПШТИНA СТАРИ 

ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације Блока 

између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашинг-

тона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, градскa 
општинa Стари град (у даљем тексту: План детаљне регу-
лације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Стари град, блок 
између Булевара деспота Стефана и улица: Џорџа Вашинг-
тона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Цетињске, са везама 
саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно 
планиране мреже, површине око 2,3 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 по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Бео-
град, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је подручје у оквиру 
предложене границе плана планирано за мешовите градске 
центре (М1 – зона мешовитих градских центара у зони цен-
тра Београда), становање (С5 – зона вишепородичног ста-
новања у формираним градским блоковима у централној и 
средњој зони града), објекте и комплексе јавних служби (Ј2 
– основне школе, Ј3 – средњошколске установе и Ј9 – уста-
нове културе) и мрежу саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање 

правила уређења и грађења предметног простора у складу 
са наменама и параметрима Плана генералне регулације 
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоу-
праве – Град Београд, целине I–XIX, дефинисање површи-
на јавне и остале намене, саобраћајно и инфраструктурно 
опремање.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план, 
топографски план и катастар подземних инсталација) и 
инжењерскогеолошки елаборат, у аналогном и дигиталном 
облику, за катастарску општину Стари град, 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, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19) садр-
жајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

– граница плана и обухват грађевинског подручја, поде-
лу простора на посебне целине и зоне;

– 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, са-
држаје и објекте;

– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, ко-
муналну и другу инфраструктуру;
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– мере заштите културно-историјских споменика и за-
штићених природних целина;

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;

– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– друге елементе значајне за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 

„Markom project line” doo, Београд, Господара Вучића 180, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од девет месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће ПД „Пункт” д.о.о., Београд, Кнеза Милоша 3.

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 информативном 
гласилу Градске општине Стари град.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење 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 заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-44/2019, 
23. августа 2019. 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 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 
(две копије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбани-
стички завод Београда”, обрађивача Плана и Градске оп-
штине 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 350-529/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. августа 
2019. године, на основу члана 13. Закона о ратним меморија-
лима („Службени гласник РС”, број 50/18), члана 16. Одлуке о 
подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
3/00, 19/14 и 19/17) и члана 31. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлу-
ка УС и 60/19, уз прибављено Решење Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања РС број 644-00-
12/2019-11 од 20. августа 2019. године и сагласност Министар-
ства културе и информисања РС број 633-00-00210/2019-01 од 
2. августа 2019. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕМЕШТАЊУ СПОМЕНИКА „ЖРТВАМА РАТА И 

БРАНИОЦИМА ОТАЏБИНЕ 1990–1999”
Члан 1.

Споменик „Жртвама рата и браниоцима у ратним суко-
бима 1990–1999” подигнут у Београду, на локацији зелене 
површине парка испред дома РВИ, Савски трг 9, премешта 
се на нову локацију, на јавној зеленој површини-скверу из-
међу улица Хајдук Вељков венац и Немањине, испред згра-
де Железничког музеја.

Члан 2.
Oдлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-530/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 29. став 2. тачка 3) За-
кона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА О ПО-
ТРЕБИ ФИНАНСИРАЊА НАБАВКЕ, ПОСТАВЉАЊА И 
ОДРЖАВАЊА ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА И ЛИФТО-
ВА ЗА ИНВАЛИДЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ОДРЖАВА-
ЊЕ ДЕЛОВА ПОДЗЕМНИХ ПРОЛАЗА И НАБАВКЕ, ПО-
СТАВЉАЊА И ПОВЕЗИВАЊА ДИГИТАЛНИХ КАМЕРА 
КОЈЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ „MOTORIZED REMOTE POSITION 
AND ZOOM CONTROL” И ОПРЕМЕ ЗА СНИМАЊЕ И 
ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О САОБРАЋАЈУ И 
СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ У ГРАДУ 
БЕОГРАДУ, КОЈИ СЕ НЕ МОГУ КОМЕРЦИЈАЛНО КО-
РИСТИТИ, И ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ, ИЗГРАДЊЕ, 
ПОСТАВЉАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА ОДРЕ-
ЂЕНИХ ЕЛЕМЕНАТА УРБАНОГ МОБИЛИЈАРА КОЈИ СЕ 
МОГУ КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТИТИ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА СА ЕЛЕМЕНТИ-

МА КОНЦЕСИЈЕ

1. Усваја се Предлог концесионог акта о потреби фи-
нансирања набавке, постављања и одржавања покретних 
степеница и лифтова за инвалиде, реконструкције и одр-
жавање делова подземних пролаза и набавке, постављања и 
повезивања дигиталних камера које обезбеђују „motorized 
remote position and zoom control”, и опреме за снимање и 
прикупљање информација о саобраћају и софтвера за упра-
вљање саобраћајем у граду Београду, који се не могу ко-
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мерцијално користити, и финансирање набавке, изградње, 
постављање, одржавање и коришћење одређених елемената 
урбаног мобилијара који се могу комерцијално користити, у 
поступку јавно-приватног партнерства са елементима кон-
цесије, на који је дато мишљење Комисије за јавно-приват-
но партнерство Владе РС број 31/2019 од 27. августа 2019. 
године да се предметни пројекат може реализовати у фор-
ми јавно-приватног партнерства са елементима коцесије.

2. Задужују се ЈП „Путеви Београда” и Секретаријат за 
саобраћај да се старају о реализацији ове одлуке. 

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

Скупштина Града Београда
Број 34-534/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 29. став 2. тачка 3) За-
кона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) и члана 31. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19) донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРЕДЛОГА КОНЦЕСИОНОГ АКТА ЗА 
ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНО-
СТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА НОЋНИМ ЛИ-

НИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Усваја се Предлог концесионог акта за поверавање 
обављања комуналне делатности јавног превоза путника 
на ноћним линијама на територији града Београда, на који 
је дато мишљење Комисије за јавно-приватно партнерство 
Владе РС број 32/2019 од 27. августа 2018. године да се пред-
метни пројекат може реализовати у форми јавно-приватног 
партнерства са елементима коцесије.

2. Задужује се Секретаријат за јавни превоз да се стара о 
реализацији ове одлуке. 

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

Скупштина Града Београда
Број 34-535/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. авгу-
ста 2019. године, на основу члана 5. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члану 12. 
став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) 
и члану 31. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је

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

„ГРАДСКА ЧИСТОЋА”

Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комунал-

ног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист Града 

Београда”, бр. 57/16 и 79/17), мења се члан 4. тако што се по-
сле става 2. додају ст. 3, 4. и 5. који гласе:

„Предузеће обавља и комуналну делатност зоохигијене 
која се односи на спровођење мера контроле и смањења по-
пулације глодара, инсеката и штетних организама мерама 
дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним повр-
шинама.

Предузеће обавља комуналну делатност чишћења (укла-
њања) графита са објеката видљивих са површина јавне на-
мене и обезбеђивање заштите од њиховог наношења. 

Комуналну делатност из ст. 3. и 4. овог члана предузеће 
обавља на територији града Београда.”

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 6. и 7.
У досадашњем ставу 4. који постаје став 7. после речи: 

„става 1.” додају се речи: „3. и 4”.

Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са 

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

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

Скупштина Града Београда
Број 3-540/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина града Београда на седници одржаној 29. 
августа 2019. године, на основу члана 38. став 2. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), 
члана 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени лист 
Града Београда”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. 
закон и 37/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
17/16 – oдлука УС и 60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИ-
РЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕО-
ГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” БЕОГРАД, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 

ГРАД БЕОГРАД

1. Покреће се поступак избора директора Јавног кому-
налног предузећа „Београдске електране” Београд, чији је 
оснивач Град Београд.

2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спровешће Комисија 
за спровођење конкурса за избор директора јавног преду-
зећа чији је оснивач Град Београд, на основу огласа о јавном 
конкурсу за избор директора Јавног предузећа чији је осни-
вач Град Београд .

3. Усваја се текст огласа о јавном конкурсу за избор ди-
ректора предузећа из тачке 1. ове одлуке. 

4. Оглас о јавном конкурсу из ове одлуке објавиће се у 
„Службеном гласнику РС”, у „Службеном листу Града Бео-
града”, најмање једним дневним новинама које се дистрибу-
ирају на целој територији Републике Србије и на интернет 
страници Градске управе града Београда.

5. О реализацији ове одлуке стараће се Секретаријат за 
енергетику.
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6. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града“

Скупштина Града Београда”
Број 02-542/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

На основу члана члана 38. став 2. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Бео-
градске електране” Београд, број 02-542/19-С, од 29. августа 
2019. године Скупштина града Београда оглашава 

ЈА ВНИ КОНКУР С
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕ-

ДУЗЕЋА ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” БЕОГРАД

Подаци о јавном комуналном предузећу: 
Пословно име: Јавно комунално предузеће „Београдске 

електране”, Нови Београд
Скраћено пословно име предузећа: ЈКП „Београдске 

електране”, Београд
Седиште предузећа: Београд, Ул. савски насип 11 
Матични број 07020210 
ПИБ: 100139344
Предузеће обавља комуналну делатност: производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије– централизовану прои-
зводњу и дистрибуцију у више објеката водене паре, топле 
или вреле воде за потребе грејања, сходно закону и Статуту 
ЈКП „Београдске електране” Београд, (I-12352/2 од 14. јуна 
2016. године), на подручју градских општина одређених ак-
тима града Београда. 

Претежна делатност предузећа је: 35.30 – Снабдевање 
паром и климатизација (производња и дистрибуција то-
плотне енергије – централизована производња и дистрибу-
ција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за 
потребе грејања). 

Радно место: Директор ЈКП „Београдске електране”, Бео-
град на период од 4 године

За избор директора предузећа потребно је испунити 
следеће услове: 

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 четри 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;

6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му 

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

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

10. 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 здравстве-
ној 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. савски насип 11.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата 

оцењују се у изборном поступку увидом у податке из прија-
ве и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом 
провером, односно на други одговарајући начин сходно по-
требама рада јавног комуналног предузећа, у складу са За-
коном којим се уређује правни положај јавних предузећа и 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног преду-
зећа („Службени гласник РС”, број 65/16). 

Рок за подношење пријаве: Рок за подношење пријаве је 
30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у „Слу-
жбеном гласнику РС”.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава са доказима 
о испуњавању услова подноси се у запечаћеној коверти за 
Комисију за спровођење конкурса за избор директора јав-
них предузећа чији је оснивач град Београд, преко Секре-
таријата за енергетику, Тиршова 1, Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за избор директора ЈКП „Београдске елек-
тране”, 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 и 
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, 145/14 и 47/18);

– Уверење о пословној способности (издато од стране 
надлежног 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 у органи-
зовању рада и вођењу послова (потврде или други акти из 
којих се доказује да лице има радно искуство у организова-
њу рада и вођењу послова);

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

– 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;

– Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног 
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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 здравстве-
ној установи;

2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности не 

старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкур-
са 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 осни-
вач град Београд, одбациће закључком против ког није до-
пуштена посебна жалба.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкур-
су је Божидар Узелац, тел: 011/3605-787, сваког радног дана 
од 9.00 до 13.00 часова.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. За-
кона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
15/16) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – 
одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУ-
ЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАР-

КИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД

1. Даје се сагласност на одлуку о измени и допуни Ста-
тута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и парки-
ралишта „Паркинг сервис” Београд, који је донео Надзорни 
одбор предузећа под бројем 8-XLIII/1 на седници одржаноj 
29. јула 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 110-541/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јав-
ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), чла-
на 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) 
и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука 
УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО”, БЕО-

ГРАД

1. Утврђује се да је Владимиру Брашићу, престао мандат 
директора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд, 
због подношења оставке. 

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

Скупштина Града Београда
Број 118-549/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
августа 2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 9а. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10 и 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО СТАМБЕНО” БЕО-

ГРАД

1. Именује се Петар Андријашевић, мастер менаџер 
европског бизниса и маркетинга, за вршиоца дужности ди-
ректора Јавног предузећа „Градско стамбено” Београд, на 
период до једне године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-550/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јав-
ним предузећима „Службени гласник РС”, број 15/16), чла-
на 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др закон и 37/19) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ВРШИОЦУ 
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”, БЕОГРАД

1. Утврђује се престанак мандата вршиоцу дужности 
директора Јавног комуналног предузећа „Београдске елек-
тране” Радету Басти, мастер економисти, са 25. септембром 
2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-553/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. авгу-
ста 2019. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 12. 
тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19) , 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАД-

СКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” БЕОГРАД
1. Именује се Раде Баста, мастер економиста, за вршио-

ца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Бео-
градске електране”, на период до годину дана, са 26. септем-
бром 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-554/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 46. став 1. Закона о јав-
ним предузећима „Службени гласник РС”, број 15/16), чла-
на 12. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др закон и 37/19) и 
члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 
60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНО-
СТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕО-

ГРАДСКА ТВРЂАВА”
1. Утврђује се да је Петру Андријашевићу, мастер мена-

џеру европског бизниса и маркетинга, престао мандат ди-
ректора Јавног предузећа за обављање делатности од оп-
штег интереса за град Београд „Београдска тврђава”, због 
подношења оставке.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-551/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
августа 2019. године, на основу члана 12. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 9а. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-
РА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНО-
СТИ ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД БЕОГРАД „БЕО-

ГРАДСКА ТВРЂАВА”, БЕОГРАД
1. Именује се Марија Рељић, мастер инжењер организа-

ционих наука, за вршиоца дужности директора Јавног пре-

дузећа за обављање делатности од општег интереса за град 
Београд „Београдска тврђава” Београд, на период до једне 
године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-552/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУГОСЛОВЕНСКОГ ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Разрешава се Тамара Вучковић Манојловић дужности 
вршиоца дужности директора Југословенског драмског по-
зоришта.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-543/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈУГОСЛОВЕНСКОГ 

ДРАМСКОГ ПОЗОРИШТА

1. Именује се Тамара Вучковић Манојловић, дипломира-
на глумица, за директора Југословенског драмског позори-
шта, на период од четири године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-544/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 34. и 39. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА, БЕОГРАД

1. Разрешава се мр Драган Марић дужности директора 
Дечјег културног центра, Београд, са 15. септембром 2019. 
године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-545/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 34. и 35. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДЕЧЈЕГ КУЛТУРНОГ 

ЦЕНТРА, БЕОГРАД

1. Именује се мр Драган Марић, дипломирани филолог 
опште лингвистике – мастер, за директора Дечјег културног 
центра, Београд, на период од четири године, почев од 16. 
септембра 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-546/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправка), 
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и чла-
на 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212

1. Разрешава се Бранимир Брстина дужности вршиоца 
дужности директора Позоришта Атеље 212, са 25. септем-
бром 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-547/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – исправ-
ка), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) 
и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), 
донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ПОЗОРИШТА АТЕЉЕ 212

1. Именује се Новица Антић, дипломирани правник, за 
вршиоца дужности директора Позоришта Атеље 212, почев 
од 26. септембра 2019. године.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-548/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Иво Лола Рибар”, Гроцка, Бегаљица, ул. 
Живана Јовановића број 1, представник јединице локалне 
самоуправе, Јасминка Митровић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-560/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Аца Милосављевић”, Београд, Рушањ, 
Школска 7, представник родитеља, Дејан Величковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-562/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора 
Основне школе „Браћа Јерковић”, Београд, Стјепана Супан-
ца 15, представник јединице локалне самоуправе, Душица 
Васиљевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-564/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, НОВИ БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Основ-
не школе „Краљ Александар I”, Нови Београд, Алексиначких 
рудара 22, представник запослених, Гордана Јовић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-566/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТ-
СКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Разрешава се дужности члана Школског одбора Балет-
ске школе „Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8, пред-
ставник јединице локалне самоуправе, Ана Јовановић.

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

Скупштина Града Београда
Број 118-568/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-
НЕ ШКОЛЕ „ИВО ЛОЛА РИБАР”, ГРОЦКА

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Иво Лола Рибар”, Гроцка, Бегаљица, Живана Јовановића 1, 
представник јединице локалне самоуправе, Предраг Ради-
војевић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-561/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Аца Милосављевић”, Београд, Рушањ, Школска 7, пред-
ставник родитеља, Иван Ранковић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-563/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Браћа Јерковић”, Београд, Ул. Стјепана Супанца број 15, 
представник јединице локалне самоуправе, Љиљана Стано-
јевић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Бео-
града“

Скупштина Града Београда
Број 112-565/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВ-

НЕ ШКОЛЕ „КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”, НОВИ БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Основне школе 
„Краљ Александар I”, Нови Београд, Алексиначких рудара 
22, представник запослених, Марко Вујичић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-567/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу чл. 116. и 117. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон и 10/19) и члана 31. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА БАЛЕТ-

СКЕ ШКОЛЕ „ЛУЈО ДАВИЧО”, БЕОГРАД

I. Именује се за члана Школског одбора Балетске школе 
„Лујо Давичо”, Београд, Кнез Милетина 8, представник је-
динице локалне самоуправе, Бранка Грујић.

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

Скупштина Града Београда
Број 112-569/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. ав-
густа 2019. године, на основу члана 12. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19), донела је

ЗА КЉУЧА К

1. Даје се сагласност Дирекцији за грађевинско земљи-
ште и изградњу Београда ЈП да са Привредним друштвом 
ИКЕА Србија д.о.о. закључи уговор о регулисању међусоб-
них односа у вези са заједничким припремањем и опрема-
њем грађевинског земљишта за потребе опремања ритејл 
парка на локацији Бубањ поток, на ГП1 одређене Планом 
Детаљне регулације за зону комерцијалних и привредних 
садржаја дуж ауто-пута Београд-Ниш, јужно од наплатне 
рампе Бубањ поток, градске општине Вождовац и Гроцка – 
целина 1 („Службени лист Града Београда”, бр. 75/13 и 8/14 
– исправка), у складу са чланом 92. Закона о планирању и 
изградњи, без достављања средстава обезбеђења испуњења 
уговорних обавеза од стране привредног друштва ИКЕА 
Србија д.о.о.

2. О реализацији овог закључка стараће се Дирекција за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

3. Закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 4-533/19-С, 29. августа 2019. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна

Одлука о измени Одлуке о боравишној такси – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о пречи-

шћавању и дистрибуцији воде– – – – – – – – – – – –  1
Одлука о изменама и допунама Одлуке о услови-

ма коришћења кеса за испоруку робе на месту про-
даје робa и услуга – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изради измена и допуна Плана гене-
ралне регулације грађевинског подручја седишта је-
динице локалне самоуправе – град Београд (целине 
I–XIX)  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изради генералног урбанистичког пла-
на Београда 2041  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  5 

Одлука о изради плана детаљне регулаци-
је подручја између спољне магистралне тангенте 
(СМТ), Панчевачког пута, канала 5-39 и железнич-
ке пруге Београд–Панчево, градска општина Пали-
лула  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне 
регулације за подручје привредне зоне „Ауто-пут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину за Блок 26  – – –  7

Одлука о изради плана детаљне регулације дела 
привредне зоне Баташево, градска општина Младе-
новац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изради плана детаљне регулације сао-
браћајнице „Трансверзала” на делу од Булевара кнеза 
Александра Карађорђевића до Булевара ослобођења, 
градске општине Савски венац и Врачар– – – – – – –  10

Одлука о изради измена и допуна Плана де-
таљне регулације дела централне зоне, просторне 
целина општине Врачар, за подручје између улица 
Цара Николаја II, Милешевске, Бојанске, Вилов-
ског, Цељске, Сазонове, Светолика Ранковића, Шу-
матовачке и Максима Горког, за блок између улица 
Цара Николаја II, Саве Текелије, Вукице Митровић 
и Цељске– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
расплет 220 kV надземних водова и увођење надзе-
мног вода 110 kV број 117/1 у ТС „Београд 3”, град-
ске општине Чукарица, Раковица и Вождовац – – –  12

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
блок између улица: Незнаног јунака, Доментијано-
ве, Леди Пеџет и Ђорђа Радојловића, градска оп-
штина Савски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљ-
не регулације просторне целине Косанчићев венац, 
за грађевинску парцелу П1, градска општина Стари 
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14

Одлука о изради плана детаљне регулације за 
подручје између улица: Делиградске, Пастерове, 
Ресавске, Вишеградске, Кнеза Милоша и ауто-пута, 
градска општина Савски венац  – – – – – – – – – – –  15

Одлука о изради плана детаљне регулације ши-
рег подручја уз Кнез Михаилову улицу, градска оп-
штина Стари град– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о изради плана детаљне регулације бло-
ка између Булевара деспота Стефана и улица: Џор-
џа Вашингтона, Ђуре Даничића, Хиландарске и Це-
тињске, градска општина Стари град – – – – – – – –  18

Одлука о премештању споменика „Жртвама 
рата и браниоцима отаџбине 1990–1999”– – – – – –  19

Страна
Одлука о усвајању предлога концесионог акта о 

потреби финансирања набавке, постављања и одр-
жавања покретних степеница и лифтова за инвалиде, 
реконструкције и одржавања делова подземних про-
лаза и набавке, постављања и повезивања дигиталних 
камера које обезбеђују „Motorized remote position and 
zoom control” и опреме за снимање и прикупљање 
информација о саобраћају и софтвера за управљање 
саобраћајем у граду Београду који се не могу комерци-
јално користити, и финансирање набавке, изградње, 
постављањa, одржавањa и коришћењa одређених еле-
мената урбаног мобилијара који се могу комерцијално 
користити у поступку јавно-приватног партнерства 
са елементима концесије– – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Одлука о усвајању концесионог акта за повера-
вање обављања комуналне делатности јавног пре-
воза путника на ноћним линијама на територији 
града Беoград  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о измени и допуни Одлуке о проме-
ни оснивачког акта Јавног комуналног предузећа 
„Градска чистоћа''– – – – – – – – – – – – – – – – – – –  20

Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор 
директора Јавног комуналног предузећа „Београдске 
електране”, Београд чији је оснивач Град Београд  – –  20

Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и 
допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне 
гараже и паркиралишта „Паркинг сервис” Београд  – –  22

Решење о утврђивању престанка мандата директо-
ра Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд  – – –  22

Решење о именовању вршиоца дужности директо-
ра Јавног предузећа „Градско стамбено”, Београд  – – –  22

Решење о утврђивању престанка мандата врши-
оцу дужности директора Јавног комуналног преду-
зећа „Београдске електране”, Београд – – – – – – – –  22

Решење о именовању вршиоца дужности ди-
ректора Јавног комуналног предузећа „Београдске 
електране” Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о утврђивању престанка мандата директо-
ра Јавног предузећа за обављање делатности од општег 
интереса за град Београд „Беорадска тврђава”  – – – –  23

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Јавног предузећа за обављање делатности од 
општег интереса за град Београд „Беорадска тврђа-
ва”, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 23

Решење о разрешењу вршица дужности дирек-
тора Југословенског драмског позоришта  – – – – –  23

Решење о именовању директора Југословенског 
драмског позоришта  – – – – – – – – – – – – – – – – –  23

Решење о разрешењу директора Дечјег култур-
ног центра, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о именовању директора Дечјег култур-
ног центра, Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о разрешењу вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта Атеље 212  – – – – – – – – – – – – –  24

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора Позоришта Атеље 212  – – – – – – – – – – – – –  24

Решења о разрешењу и именовању чланова 
школских одбора у појединим основним и средњим 
школама у Београду  – – – – – – – – – – – – – – – – –  24

Закључак o давању сагласности Дирекцији за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП да 
са Привредним друштвом ИКЕА Србија д.о.о. за-
кључи уговор о регулисању међусобних односа у 
вези са заједничким припремањем и опремањем 
грађевинског земљишта за потребе опремања ри-
тејл парк на локацији Бубањ поток  – – – – – – – – –  26



Број 74 – 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 29. август 2019.

„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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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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