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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Града Београда”, бр.
20/15, 126/16, 2/17, 43/17, 118/18 и 26/19) и у складу са Законом 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 9/20), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПР ОГРАМА
УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за
2021. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је
Скупштина Града Београда на седници одржаној 18. децембра 2020. године, а објављен је у „Службеном листу Града
Београда”, број 141/20 од 18. децембра 2020. године. Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта на територији Града, улагања у припрему и изградњу објеката од
посебног стратешког интереса за развој града и друга улагања, као и неопходне активности на стварању услова и припреми документације за отуђење земљишта које је у јавној
својини Града Београда.
Садржином и начином доношења програма обезбеђује
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току
године буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и омогућава се:
1. остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;
2. висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике и других услова
изградње;
3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
4. благовремено предузимање свих организационих, правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање
планираних радова.

Цена 265 динара

Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и
припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне
две године, а који су у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту: јавног предузећа).
Упоредо са израдом Ребаланса буџета Града Београда за
2021. годину, приступило се и изради првих измена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2021. годину. Сагласно инструкцијама за измену буџета Града Београда средства за реализацију програма која
обезбеђује Град Београд из буџета, повећана су у износу од
60.252.451 динар, тако да укупно планирана средства за реализацију првих измена програма износе 9.562.575.155 динара.
Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне
расходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у
складу са тим, извршиле прерасподелу планираних средстава за реализацију програма по објектима и активностима.
Програм садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
– наставак реализације започетих објеката;
– обавезе према инвеститорима по раније закљученим
уговорима;
– објекти од интереса за град према стратешким плановима развоја;
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже
и објеката значајних за развој града у целини;
– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња
постојећих који су неопходни за реализацију различитих
садржаја по закљученим уговорима са инвеститорима;
– израда планске и техничке документације за подручја
чија се изградња планира у наредним годинама.
У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком о грађевинском земљишту сачињени су следећи програми:
1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини;
3. Програм одржавања и трошкова.
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Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и
економским класификацијама
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2021. год.
ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2022. И 2023. год. (дин.)

ПОЗ

I.

OБЈЕКАТ

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПЛАН ЗА
2021. год.

ПРВЕ
ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2020. год.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2021. год.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ЗА 2022. год.

1.789.444.875

2.101.019.450

2.050.110.415

1.952.341.075

I.1.

ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

306.755.493

308.714.509

351.736.579

330.872.880

А.

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА КОЈЕ СУ ДОНЕТЕ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ У ПРЕТХОДНОМ
ПЕРИОДУ

291.534.430

291.891.686

294.510.875

147.203.919

Б.

НОВИ ПЛАНОВИ КОЈИ ЋЕ СЕ РАДИТИ ПО ОДЛУКАМА КОЈЕ ЋЕ БИТИ ДОНЕТЕ У ПЛАНСКОЈ ГОДИНИ

8.618.663

8.618.663

53.505.704

180.468.961

Ц.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

6.602.400

8.204.160

3.720.000

3.200.000

I.2.

ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА

309.933.400

306.875.400

366.334.268

205.225.732

1.

ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА

257.088.132

250.708.132

337.134.268

180.225.732

2.

СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА

13.336.852

9.418.852

3.000.000

3.000.000

3.

ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ

10.065.775

20.065.775

6.000.000

4.000.000

4.

ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА

5.

ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ

3.000.000

0

8.000.000

8.000.000

26.442.641

26.682.641

12.200.000

10.000.000

I.3.

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

1.172.755.982

1.485.429.541

1.332.039.568

1.416.242.463

II.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

6.634.814.054

6.383.491.930

12.475.651.313

13.016.716.862

ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ
ГРАДА

2.395.595.446

2.426.224.526

5.089.613.610

6.800.953.422

II.1.
1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

1.391.720.446

1.362.349.526

3.013.102.010

4.987.741.822

2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1.003.875.000

1.063.875.000

2.076.511.600

1.813.211.600

II.2.
1.

ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

4.239.218.608

3.957.267.404

7.386.037.703

6.215.763.440

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

2.444.456.694

2.236.455.990

4.114.641.069

2.621.470.000

2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

920.166.202

922.947.784

1.981.170.723

2.590.263.440

3.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

623.547.233

559.971.333

905.364.090

704.030.000

4.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА

232.348.479

227.192.297

230.052.418

100.000.000

5.

ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ

18.700.000

10.700.000

154.809.403

200.000.000

III.

ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

55.600.000

55.600.000

61.653.400

58.320.000

2.

ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

0

0

0

0

3.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

131.463.775

131.463.775

42.100.000

30.100.000

4.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА
УКУПНО 1+2+3+4:

1. ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2021. ГОДИНУ
Програм који се односи на радове на уређивању грађевинског земљишта садржи:
– припремање грађевинског земљишта,
– опремање грађевинског земљишта,
– припремање и прибављање грађевинског земљишта за
доделу.
I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе
се на прибављање урбанистичких планова, истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, спровођење конкурса и друге документације потребне за израду
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге потребне радње које претходе опремању земљишта.
Планирани радови – програмски задаци у оквиру припремања земљишта се групишу у три групе послова и то:
1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких
пројеката и пројеката парцелације
Део програма који садржи податке о прибављању урбанистичких планова приказан је у подгрупама према фази реализације, са износом средстава потребних за њихову израду:
А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду,

891.000.000

891.000.000

891.000.000

891.000.000

9.502.322.704

9.562.575.155

15.520.515.128

15.948.477.937

Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће
бити донете у планској години,
Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације.
Измене у овом делу Програма односе се на усклађивање
остварене динамике и планиране реализације до краја текуће године.
2. Припремна документација за израду и спровођење
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије,
пројекти)
Део програма који садржи податке о припремној документацији за израду и спровођење планова приказан је у
подгупама према врсти послова, са износом средстава потребних за њихову реализацију:
1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога;
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других
конкурса;
3. истраживања, студије, анализе и елаборати;
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти
за потребе израде планова;
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у
катастру;
6. прибављање локацијских услова.
У овом делу програма измене се односе пре свега на
усклађивање остварене динамике и планиране реализације
до краја текуће и у наредне две године.

12. март 2021.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3. Решавање имовинско-правних односа
Део програма који садржи податке о прибављању земљишта и решавању имовинско-правних послова приказан
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља
земљиште, са оквирним износом средстава потребних за
његову реализацију, и то за:
1. објекте од посебног стратешког интереса за развој
града;
2. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
3. објекти и мрежа водоснабдевања;
4. објекти и мрежа канализације;
5. уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља;
6. изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање.
У овом делу програма повећана су средства у односу на
она предвиђена програмом имајући у виду до сада донета
решења и закључене споразуме пред надлежним органима.
II. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Планирани радови – програмски задаци на комуналном
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:
1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког
интереса за развој града
Овај део програма одвојен је као посебан програм, с обзиром на специфичност објеката и сложеност процеса планирања активности.
Првим изменама програма у делу саобраћајница са припадајућом инфраструктуром извршено је смањење и прерасподела средстава, док су у делу канализације повећана
средства имајући у виду остварену динамику и уговорене
обавезе на изградњи објеката.
2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет
група послова
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
2. Објекти и мрежа водоснабдевања;
3. Објекти и мрежа канализације;
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља;
5. Изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром –
Програмом су обухваћене активности на припреми и изградњи магистралних и примарних градских саобраћајница, као
и секундарних саобраћајница са припадајућом инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветљење, измештање и
заштита телекомуникационих и електро-енергетских инсталација) у циљу опремања локација. Ова група послова посебно обухвата следеће објекте:
1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тротоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;
2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадукти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром представља изградња недостајуће инфраструктуре у функцији опремања нових локација по поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички
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и формално правни услови. Реализација наведене инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима и то:
– 88 уговора у којима Дирекција преузима обавезу да финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта;
– 172 уговора о заједничком опремању локација у складу
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи;
– 47 уговора о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица, сагласно члану
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени
лист Града Београда”, број 74/15).
За прву категорију уговора реализација представља
трошак буџета, за другу категорију инвеститор и Дирекција заједнички учествују у опремању локације сагласно
дефинисаним уговорним обавезама, док се за трећу категорију уговора реализација спроводи средствима инвеститора. Израда техничке документације и изградња одвијају
под стручним надзором Дирекције уз спровођење свих законских процедура у поступку прибављања грађевинске и
употребне дозволе, које су на име Града, а изведени инфраструктурни објекти предају се Граду у трајно власништво.
Према очекиваној динамици завршетка радова, на одговарајућим програмским позицијима обезбеђена су буџетска
средства за порез на додату вредност који се измирује до
примопредаје објеката Граду.
У посебном прилогу програма дата је табела закључених уговора у складу са чланом 92. Закона о планирању и
изградњи и уговора о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица.
Првим изменама је извршено смањење и прерасподела
средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком у наредном периоду.
У овом делу програма предвиђене су припремне активности на реализацији следеће инфраструктуре:
II.2.1.Ц.32 Улице Карађорђева и Димитрија Туцовића у
Лазаревцу
2. Објекти и мрежа водоснабдевања – Оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања
града, као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже
у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
– објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за
пречишћавање воде, рени бунари);
– објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне станице...);
– дистрибутивна мрежа.
Првим изменама програма је извршена је прерасподела
средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја текуће године.
У овом делу програма предвиђене су припремне активности на реализацији објекта у централној зони општине
Чукарица и то:
II.2.2.Ц.8. Водовод на подручју Чукаричке падине
3. Објекти и мрежа канализације – оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. канализационе црпне станице;
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађевине...);
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација,
фекална канализација, општа канализација).
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Првим изменама програма извршено је смањење и прерасподела средстава у складу са оствареном динамиком, извршеним коначним обрачунима и предвиђеним активностима до краја текуће године.
У овом делу програма предвиђене су припремне активности на реализацији објекта у централној зони општине Савски
венац и то:
II.2.2.Ц.8. Канализација у Вељка Лукића Курјака
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља – Програмом су предвиђене активности на изградњи и
уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и прпремне активности за потребе формирања новопланираних гробаља у
приградским насељима. Садржина ове групе послова посебно се идентификује на следеће објекте:
1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта;
3. уређење гробаља.
Првим изменама програма је извршено незнатно смањење и прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја текуће године
5. Изградња и прибављање станова и других простора за расељавање – Програмом се планирају активности на завршетку изградње започетих објеката грађених за потребе прибављања станова за расељавање, као и почетак активности на
изградњи нових објеката.
У овом делу програма извршено је умањење у односу на програм.
III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ
Овај део програма подељен је на активности које обухватају припремне активности у смислу израде пројеката парцелације, односно формирање парцела за локације на којима су решени имовинско-правни односи, као и прибављање грађевинског земљишта за доделу.
Основни циљ овог дела програма је стварање услова за ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стамбене,
пословне и друге намене по локацијама.
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2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини
Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ локација које се налазе у јавној својини Града, а за које је планирано да се у току текуће године спроведе поступак отуђења земљишта.
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује ради изградње у складу са планским документом на основу кога
се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.
Процедури отуђења земљишта претходи урбанистичка и
имовинско-правна провера локације и прибављање одговарајуће документације, као и прибављање процењене вредности земљишта и друге интерне провере.
На основу прикупљене документације формира се елаборат за отуђење који се заједно са иницијативом за отуђење доставља надлежном секретаријату. Прослеђена иницијатива и пратећи елаборат су предмет разматрања Комисије
за грађевинско земљиште. По добијању решења да се приступи отуђењу расписује се јавни оглас за отуђење локације, који се објављује у дневном листу који се дистрибуира на
територији Републике Србије, као и на званичном веб сајту
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи се путем јавног надметања које се организује у просторијама Дирекције. Пријаве за учешће за јавно надметање се достављају у року не краћем од 30 дана од дана објављивања огласа.
По спровођењу поступка отуђења записником се констатује да ли је, коме и по којој цени отуђена локација, за
коју надлежни орган издаје Решење о отуђењу, што је основ
за закључење Уговора о отуђењу земљишта.
За сваку локацију сагледавају се и приказују површина
комплекса за доделу и БРГП и намена објеката које је могуће градити на локацији.
Површина
комплекса
(m²)

БРГП
(m²)

Локација у Радничкој улици
ГП1, општина Чукарица

12.895

15.474

Локација у Радничкој улици
ГП3, општина Чукарица

33.004

39.605

Локација уз Панчевачки пут,
општина Палилула

40.479

40.479

Назив локације

1

2

Намена

комерцијална делатност
привредна/ комерцијална
делатност

Назив локације
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Површина
комплекса
(m²)

БРГП
(m²)

Намена

3

Локација јужно од насеља
Др Ивана Рибара, општина
Нови Београд

5.431

16.293

мешовити градски
центри

4

Локација уз Улицу Бранка
Радичевића,
општина Лазаревац

2.146

3.090

становање са делатностима

5

Локацијауз УМП, Блок 40,
општина Нови Београд

6.230

13.083 комерцијална делатност

6

Локација у Улица Љубинке Бобић, општина Нови
Београд

3.206

1.603

спорт

7

Локација уз Грчку улицу,
општина Нови Београд

2.472

7.416

комерцијална делатност

Локација у Омладинској
улици ГП1, општина Савски
венац

1.036

725

Локација у Омладинској
улици ГП2, општина Савски
венац

1.007

8

становање са
делатностима
705

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште –
локације за које ће бити решени имовинско – правни односи и створени остали услови за отуђење.
3. Програм одржавања и трошкова
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2021. годину посебно је приказан Програм одржавања и
трошкова у укупном износу од 131.463.775 динара. Планирана средства, изменама и допунама програма остају неизмењена у односу на основни програм.
У њему су посебно приказани трошкови:
1. Одржавања неуређеног грађевинског земљишта који
представљају трошкове одржавања и кошења неуређених
површина које су у власништву Града Београда, површина
предвиђених за доделу и по налогу комуналне инспекције;
2. Утрошка струје до примопредаје крајњем кориснику
првенствено семафорских уређаја и јавног осветљења саобраћајница које су изграђене, а нису предате крајњем кориснику, као и станова који су предати Граду Београду, а бројила се и даље воде на Дирекцију;
3. Одржавања објеката до примопредаје објеката крајњем кориснику као што су санација трафостаница за напајање јавног осветљења, чишћење сливника, поправке оште-
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ћења на објектима и деловима објеката који нису предати
крајњем кориснику, као и услуге на одржавању објеката и
физичко-техничком обезбеђењу објеката до примопредаје;
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4. Прикључења на електродистрибутивну, телекомуникациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења
и остали трошкови који не спадају у инвестиције;

5. Казне и кашњења, као и трошкови по судским одлукама, одлукама надзорних органа и другим актима.
ПЛАН ЗА
2021.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2021.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2022.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА
ЗА 2023.

1.

ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

30.000.000

30.000.000

0

2.

УТРОШАК СТРУЈЕ ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА -

12.000.000

12.000.000

12.000.000

0

3.

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ

34.363.775

34.363.775

0

0

4.

ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ТОПЛОВОД, ТК ИНСТАЛАЦИЈЕ И ДР.

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

5.

ТРОШКОВИ ЗА КАЗНЕ И КАШЊЕЊА

25.100.000

25.100.000

100.000

100.000

131.463.775

131.463.775

42.100.000

30.100.000

УКУПНО:

0

4. Пратећи трошкови реализације програма
Дирекција са Градом Београдом – Секретаријатом за
стамбено комуналне послове, закључује уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене
делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања
и доделе грађевинског земљишта за 2021. годину. Саставни
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског
земљишта у 2019. години.
Ови трошкови обухватају трошкове материјала, горива
и енергије, зараде, накнаде и доприносе, производне услуге
и остале трошкове.
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2021. годину пратећи трошкови реализације програма
планирани су у износу од 891.000.000 динара, а у складу
са Ценовником о пружању услуга на обављању стручних
послова на уређивању и додели грађевинског земљишта и
Oдлуком о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и изградњу Београда – пречишћен
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 57/2016, 73/2016,
4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19).

Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма,
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију
и о томе подносити извештаје надлежним органима Града
Београда.
Израда измене и допуне Програма уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2021. годину вршиће се уколико се:
– приступи изради новог ребаланса буџета Града Београда,
– на основу сагледане динамике реализације активности
у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса
Града Београда на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за град, као и за потребе уређивања нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и
стварања могућности уговарања.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-41/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Мере за спровођење и реализацију програма
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим програмом, Програм представља одлуку о
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру Програма, на непокретностима или деловима непокретности на
којима је град носилац права својине.
Јавно предузеће, сагласно Одлуци о промени Одлуке
о оснивању Јавног предузећа за грађевинско земљиште и
изградњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17 и 57/18), у поступку реализације Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта
има право да спроводи све активности и процедуре, у име
и за рачун Града Београда, да предузима све прописане радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања урбанистичких планова, подлога, деобе и формирања парцела,
прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве
почетка извођења радова, употребних дозвола као и осталих активности у систему ЦЕОП-а, у циљу његовог уређивања.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12.
марта 2021. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана
13. Одлуке о употреби имена, грба и заставе Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 37/16), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена Града Београда
у називу установе „Ученички центар Београд”, у Београду,
Радоја Домановића бр. 27.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-25/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 13.
Одлуке о употреби имена, грба и заставе Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр.37/16), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена Града Београда у
имену Фудбалског клуба „Београд – Карабурма” из Београда, Војводе Мицка Крстића 11.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-26/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 13.
Одлуке о употреби имена, грба и заставе Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 37/16), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена Града Београда
у пословном имену правног лица „MPP Palata Beograd”, са
седиштем у Београду, Булевар војводе Бојовића 6–8.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-27/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 31. став 1. тачка 19. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 13.
Одлуке о употреби имена, грба и заставе Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, број 37/16), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Даје се сагласност на употребу имена Града Београда
у пословном имену правног лица у оснивању „Хотел Београд”, у Београду, Немањина 5а.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.

12. март 2021.

3. О спровођењу овог решења стараће се Секретаријат за
привреду.
Скупштина Града Београда
Број 3-28/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12.
марта 2021. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београд”, бр. 39/08, 6/10, 23/13
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени
лист Градa Београда”, број 60/19) и члана 32. Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 115/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Констатује се престанак функције Марјановић Живку, дипл.правнику, заменику градског правобраниоца Града
Београд у Одељењу Градског правобранилаштва за градске
општине: Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град, због подношења оставке.
2. Ово решење објавити у Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-141/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 12.
марта 2021. године, на основу члана 31. Статута Града Београда ( Службени лист Градa Београдa”, бр. 39/08, 6/10, 23/13
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и Службени
лист Градa Београдa”, број 60/19) и члана 32. Одлуке о Градском правобранилаштву Града Београда („Службени лист
Градa Београдa”, брoj 115/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА БЕОГРАДА
1. Именује се Ивана Тадић, дипл.правник, за заменика
градског правобраниоца Града Београда, у Одељењу Градског правобранилаштва за градске општине: Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град, на период од
пет година.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-142/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

12. март 2021.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу чл. 34. и 37. Закона о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка и 6/20), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 17/16 – одлука УС, 37/19 и 60/19) и члана 26. Одлуке о оснивању Установе културе – Позориште КПГТ
(„Службени лист Града Београда”, број 10/21), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ПОЗОРИШТА КПГТ У ОСНИВАЊУ
1. Именује се Љубиша Ристић, редитељ, за вршиоца дужности директора Установе културе Позориште КПГТ, у оснивању.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 112-138/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 40. Закона о задужбинама и
фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 10, 99/11 – др. закони, 44/18 – др. закони), члана 11. Одлуке о оснивању Фондације за младе таленте Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 37/15), 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, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Разрешава се Дана Гак дужности члана Управног одбора Фондације за младе таленте Града Београда, на лични захтев.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-128/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 74. став 4. Закона о управљању
отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист
Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о реализацији Локалног плана управљања отпадом Града Београда 2011–2020, за 2020. годину, Секретаријата за заштиту животне средине V-06 број 501.9-11/2021 од 25. фебруара 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 501-46/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 12. марта 2021. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. тачка 9а. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”,
број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЈАВНЕ
ГАРАЖЕ И ПАРКИРАЛИШТА „ПАРКИНГ СЕРВИС” БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Oдлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг
сервис” Београд, који је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 8– LXXXIV/1 на седници одржаноj 29. јануара 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 110-23/21-С, 12. марта 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 12 – 60

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

12. март 2021.

САДРЖАЈ

Страна

Страна
Измене и допуне Програма уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2021. годину – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у називу Установе „Ученички
центар Београд” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у имену Фудбалског клуба „Београд – Карабурма” – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену правног лица
„MPP palata Beograd” – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на употребу имена Града Београда у пословном имену правног лица
у оснивању „Хотел Београд” – – – – – – – – – – – – –

1
57
58
58
58

Решење о престанку функције заменика Градског правобраниоца Града Београда – – – – – – – –
Решење о именовању заменика градског правобраниоца Града Београда– – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању вршиоца дужности директора Установе културе Позориште КПГТ – – – – –
Решење о разрешењу члана Управног одбора
Фондације за младе таленте Града Београда – – – –
Решење о усвајању Извештаја о реализацији Локалног плана управљања отпадом Града Београда
2011–2020. за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта „Паркинг сервис”, Београд – –

58
58
59
59
59
59

„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

