
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобра 2022. године, на основу члана 9. став 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС’’, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 93/13 – усклађени дин. износи, 125/14 
– усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 
83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 
96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин. изно-
си, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20 
– усклађени дин. износи, 99/21 – усклађени дин. износи и 
111/21 – др. закон), члана 25. тачка 9. Статута Града Београ-
да („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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРА-

ТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.

У Одлуци о локалним административним такса-
ма („Службени лист Града Београда’’, бр. 106/20, 108/20 
– исправка и 93/21), Таксена тарифа која је саставни део 
Одлуке мења се и гласи: 

„Тарифни број 1.
 Износ у динарима

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом одлуком 
није другачије прописано 330

2. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
градских прописа 1.660

3. Захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени 
прописа градских општина 1.660

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа 
се за накнадне поднеске којима странка захтева само брже 
поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.

Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за за-
хтеве за остваривање права на премије (подстицаје пољо-
привредне производње).

Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтев 
за издавање уверења организационе јединице Градске управе 
Града Београда надлежне за послове јавних прихода, а који се 
подноси електронским путем преко портала Јединственог ин-
формационог система локалних пореских администрација.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када 
је издавање списа, односно вршење радње по том захтеву 
ослобођено плаћања таксе у складу са овом одлуком.

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за 
приступ информацијама од јавног значаја, у складу са зако-
ном којим се уређује слободан приступ информацијама од 
јавног значаја.

Тарифни број 2.
1. За жалбе против решења која доносе органи, односно организационе 
јединице Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано

490

НАПОМЕНА: Ако се у истој управној ствари подноси 
једна жалба против више решења, такса из тачке 1. овог та-
рифног броја плаћа се према броју решења која се оспора-
вају жалбом.

Такса из овог тарифног броја плаћа се када је, у складу са 
прописима, за одлучивање по жалби надлежан орган града, 
односно градске општине.
2. За приговор против управних радњи које предузимају органи, односно 
организационе јединице Градске управе Града Београда и управа град-
ских општина

490

3. За уложене ванредне правне лекове 2.880

Тарифни број 3.
1. За сва решења која доносе органи, односно организационе јединице 
Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако овом 
одлуком није другачије прописано

570

2. За сва уверења и потврде које издају органи, односно организационе 
јединице Градске управе Града Београда и управа градских општина, ако 
овом одлуком није другачије прописано

330

НАПОМЕНА: Ако се доноси једно решење, уверење или 
потврда по захтеву више лица, такса по овом тарифном 
броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се ре-
шење, уверење или потврда уручује.

Такса за решење из овог тарифног броја које се доноси 
по жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлу-
чивање по жалби надлежан орган града, односно градских 
општина.

Такса из тачке 2. овог тарифног броја не плаћа се за из-
давање уверења организационе јединице Градске управе 
Града Београда надлежне за послове јавних прихода, а које 
се издаје електронским путем, аутоматским преузимањем 
података из евиденције Јединственог информационог си-
стема локалних пореских администрација путем средстава 
електронске комуникације.
3. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 290

Тарифни број 4. 
За списе и радње из комуналне и стамбене области које 

обавља организациона јединица Градске управе Града Бео-
града плаћа се такса, и то: 
1. Решење о постављању опреме за игру деце и рекреацију грађана, на 
подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови 
Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица

7.083

2. Решење о уклањању здравих стабала са јавних зелених површина, на 
подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови 
Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица

1.633
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Тарифни број 5.
За списе и радње из области саобраћаја које обавља ор-

ганизациона јединица Градске управе Града Београда, плаћа 
се такса, и то: 
1. Саобраћајно-технички услови за израду Локацијских услова и урбани-
стичко – техничке документације 5.732

2. Мишљења на саобраћајна решења у поступку израде урбанистичко 
-техничке документације 7.009

3. Решење за снабдевање, утовар – истовар новца, селидбе, вршење нео-
дложних комуналних интервенција у пешачкој зони, за текући месец 3.787

4. Решење о кретању теретних моторних возила мимо утврђеног режима 
саобраћаја, за текућу годину 618

5. Решење о паркирању теретних моторних возила мимо утврђеног режи-
ма саобраћаја, за текући месец 3.787

6. Сагласност за заузеће јавне површине због манифестација 6.358
7. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених 
објеката, тезги и других покретних привремених објеката и баште угости-
тељских објеката 

4.836

8. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради поста-
вљања баште угоститељског објекта 3.264

9. Решење о заузећу јавне површине 7.230
10. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно средстава за 
оглашавање 7.230

11. Решење за коришћење посебно обележеног места за паркирање 
путничког возила 4.544

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за списе и рад-
ње из тачке 11. када се коришћење посебно обележеног ме-
ста за паркирање путничких возила одобрава за инвалиде 
којима је право за бесплатно паркирање утврђено актом 
који прописује организациона јединица Градске управе Гра-
да Београда надлежна за послове социјалне заштите.

Тарифни број 6.
За списе и радње из области јавног превоза које обавља 

организациона јединица Градске управе Града Београда, 
плаћа се такса, и то:

1. Саобраћајно-технички услови који се односе на функционисање јавног 
превоза у циљу издавања локацијских услова 5.436

2. Мишљења и саобраћајно-технички услови који се односе на функ-
ционисање јавног превоза приликом израде урбанистичко-техничке 
докуменатације

6.659

3. Сагласност за посебну организацију јавног превоза, која је последица 
заузећа јавне површине због извођења радова или манифестација 6.682

4. Захтев за давање сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза 1.450

5. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за предузетника 561

6. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за правно лице 561

7. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делат-
ности такси превоза за запослено лице у правном лицу 561

8. Решење о давању сагласности за постављање рекламног паноа на крову 
такси возила 561

9. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију такси 
возила 1.427

10. Потврда о испитивању погодности и класификацији возила 602

11. Такси дозвола 1.427

12. Уверење о обављању делатности ауто-такси превоза 552

13. Дупликат јединствене кровне ознаке ТАXI 5.257

14. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила 1.553

15. Идентификациона ветробранска налепница за локације од посебног 
интереса за град за такси возила 1.542

16. Захтев за издавање одобрења о испуњености услова за обављање лимо 
сервиса 1.805

17. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију возила 
лимо сервиса 2.643

18. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање 
делатности лимо сервиса 751

Тарифни број 7.
За списе и радње из области привреде које обавља орга-

низациона јединица Градске управе Града Београда плаћа се 
такса, и то: 

1. Решење о постављању плутајућег објекта на делу обале и водног про-
стора на територији града Београда 38.593

2. Решење о утврђивању испуњености услова за постављање објеката 
за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на 
територији града Београда

40.247

3. Решење о уношењу имена Београд у пословно име привредног субјекта 
и удружења 177.422

Тарифни број 8. 
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских 

послова које обављају организационе јединице Градске 
управе Града Београда и управе градских општина: Барајево, 
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сур-
чин, у складу са својим надлежностима, плаћа се такса, и то:
1. Информација о локацији 3.271
2. Локацијски услови 
за објекте категорије А 2.184
за објекте категорије Б 3.271
за објекте категорије В 4.357
за објекте категорије Г 4.357
3. Потврда пројекта парцелације и препарцелације
до 0,5 ha 2.981
од 0,5 ha до 5,0 ha 4.207
преко 5,0 ha 6.056
4. Потврда Урбанистичког пројекта за комплекс са објектима
до 2.000 m² БРГП 7.497
од 2.001 m² до 5.000 m² БРГП 11.384
од 5.001 m² до 10.000 m² БРГП 15.591
преко 10.000 m² БРГП 20.564
5. Приговор 571
6. Овера и уступање планског документа у дигиталном облику 3.711
7. Уверење о посебним деловима објеката, које издаје организациона 
јединица Градске управе Града Београда 3.121

8. Овера извода из техничке документације 819
9. Увид у плански документ 1.279

Приговор из тачке 5. у складу са Законом о планирању и 
изградњи, односи се на обавештења о одбијању потврђива-
ња урбанистичког пројекта, пројекта парцелације и препар-
целације и на издате локацијске услове и закључак о одба-
цивању захтева за издавање локацијских услова.

Тарифни број 9.
За списе и радње из области имовинских и правних по-

слова, које обавља организациона јединица Градске управе 
Града Београда плаћа се такса, и то: 
1. Решења и други акти које градоначелник Града Београда доноси 
на основу Одлуке о грађевинском земљишту (отуђење грађевинског 
земљишта, давање у закуп грађевинског земљишта, размена грађевинског 
земљишта, деоба грађевинског земљишта, установљавање права службе-
ности, давање сагласности, измена решења) 

8.481

2. Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта у 
право својине уз накнаду 8.481

3. Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у посеб-
ним случајевима 8.481

4. Сагласност за заузеће јавне површине због постављања привремених 
објеката, тезги и других покретних привремених објеката и баште угости-
тељских објеката

4.836

5. Потврда на издату сагласност за заузеће јавне површине ради поста-
вљања баште угоститељског објекта 3.264

6. Издавање сагласности за упис права својине 953
7. Издавање преписа уговора о откупу стана, по полутабаку оригинала 636
8. Потврда о исплати стана изграђеног из средстава Фонда солидарности 413
9. Издавање преписа уговора о изградњи стана Фонда солидарности, по 
полутабаку оригинала 619
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10. Захтев за исељење закупца на неодређено време стана у својини грађа-
на, задужбина и фондација 372

11. Захтев за пресељење закупца на неодређено време стана у својини гра-
ђана, задужбина и фондација 372

12. Решење за утврђивање престанка права коришћења грађевинског 
земљишта 953

Тарифни број 10.
За препис акта и разгледање списа код органа и органи-

зационих јединица Градске управе Града Београда и управа 
градских општина, плаћа се такса, и то:
1. За препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала 430
2. За разгледање списа код органа односно организационе јединице, за 
сваки започети сат по 380

НАПОМЕНА: Под преписом из овог тарифног броја под-
разумева се и издавање фотокопије, односно штампање акта, 
односно списа из меморије рачунара или из писаће машине.

Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист харти-
је од две стране формата А4 или мањег. 

Тарифни број 11.
За списе и радње органа и организационих јединица 

управа градских општина, плаћа се такса, и то:
1. Уверење о посебним деловима објекта – станова 
а) за један стан 442
б) од два до десет станова 1.220
в) преко десет станова 2.409
2. Уверење о посебним деловима објекта – гаража или гаражних места 
или пословног простора 
а) за једну гаражу или гаражно место или пословни простор (локал) 440
б) од две до десет гаража или гаражних места или пословних простора 
(локала) 1.006

в) преко десет гаража или гаражних места или пословних простора 
(локала) 2.248

г) за целокупан пословни простор за пословне зграде, стамбено – послов-
не зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације 4.188

3. Решење о исељењу бесправно усељених лица 3.793
4. Решење о постављању привремених објеката 7.846
5. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (тезге и 
други покретни привремени објекти) 3.764

6. Решење о постављању објекта за оглашавање, односно огласног сред-
ства 5.572

7. Решење о привременом заузећу јавних и других површина (баште, 
забавни паркови, циркуси и слично) 12.260

8. Решење о уклањању здравих стабала са јавних зелених површина, на 
подручју градских општина: Барајево, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, 
Обреновац, Сопот и Сурчин

1.372

9. Решење о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ради
 изградње, односно озакоњења објекта 7.207

10. Решење за постављање балон хале спортске намене – балон сале 12.462
11. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – балон 
сале 7.788

12. Решење за постављање балон хале спортске намене – пресостатичког 
покривача 11.683

13. Решење о одобрењу коришћења балон хале спортске намене – пресо-
статичког покривача 7.009

Тарифни број 12.
За списе и радње из области енергетике, које обавља ор-

ганизациона јединица Градске управе Града Београда плаћа 
се такса, и то: 
1. Решење о издавању лиценци за обављање енергетских делатности из 
надлежности Града Београда, и то: производња, дистрибуција и снабдева-
ње топлотном енергијом 

60.327”

Члан 2.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. годинe.
Скупштина Града Београда

Број 43-697/22-С, 25. октобра 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобра 2022. године, на основу чл. 7. и 17. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 
62/06, 47/11, 93/12,99/13 – усклађен дин. изнoси, 125/14 – 
усклађен дин. износи, 95/15 – усклађен дин. износи, 83/16 – 
усклађен дин. износи, 91/16 – усклађен дин. износи, 104/16 
– др. закон, 96/17 – усклађен дин. износи, 89/18 – усклађен 
дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађен дин. износи, 
126/20 – усклађен дин. износи, 99/21 – усклађен дин. износи 
и 111/21 – др. закон), чланa 96. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправ-
ка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 
– одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21), члана 25. тачка 9. 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1. 
У Одлуци о одређивању зона на територији Града Бео-

града („Службени лист Града Београда’’, бр. 81/15, 78/17 и 
118/18), члан 3. мења се и гласи:

,,Опис граница зона одређених овом одлуком је следећи:

ПРВА ЗОНА

Стари део Београда

Од ушћа Топчидерске реке у Саву, обалом реке Саве 
(укључујући и одређену површину акваторија), даље преко 
копна у осовини Великих степеница до Карађорђеве улице, 
Карађорђева, Париска, Тадеуша Кошћушка, Булевар војводе 
Бојовића, Дунавска, Тадеуша Кошћушка, даље испод над-
вожњака до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укљу-
чујући и одређену површину акваторија) до Панчевачког 
моста, Панчевачким мостом до Булевара деспота Стефана, 
Булевар деспота Стефана, Партизански пут, Митрополита 
Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Кнеза Данила, Вој-
воде Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, 
Жичком и Војислава Илића до Господара Вучића (укључују-
ћи први ред грађевинских парцела – непарна страна улице), 
Господара Вучића, Војводе Пријезде, Дели Радивоја, Митро-
полита Стратимировића, Устаничка, Небојшина, Бокељска, 
Булевар ослобођења, Стефана Првовенчаног, Прешернова, 
Трише Кацлеровића, Табановачка, Булевар ослобођења, 
Војводе Степе, Јове Илића, Булевар ослобођења, Вељка Лу-
кића-Курјака, Црнотравска, даље колским пролазом до Ми-
хаила Аврамовића, Михаила Аврамовића, границом блока 
62 (не укључујући тај блок)*, границом према графичком 
прилогу* до Милана Благојевића-Шпанца, Милана Благоје-
вића-Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михаи-
ла Аврамовића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, 
границом кат. парцела КО Савски венац 20682/3, 20682/9, 
20682/6, 20654/1 (не укључујући парцеле), 20654/2 (укљу-
чујући парцелу), Јована Жујовића, у продужетку до улице 
Уроша Предића, Уроша Предића, Теодора Драјзера, грани-
цом према графичком прилогу*, Булевар војводе Мишића, 
Радничком до Топчидерске реке, Топчидерском реком до 
ушћа у Саву.

*Регулациони план просторне целине Дедиње („Службе-
ни лист Града Београда”, број 1/00).
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Чукарица

Од раскрснице улица Кнеза Вишеслава и Петра Мар-
тиновића, улицом Петра Мартиновића, Београдског бата-
љона, Благоја Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 КО 
Чукарица (не укључујући парцелу), границом грађ. парцела 
од бр. 115В до бр. 107В у улици Благоја Паровића – пролаз 
(укључујући парцеле), границом грађ. парцела од бр. 107В у 
ул. Благоја Паровића – пролаз до бр. 36 у ул. Зимоњићевој 
(укључујући парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, улицом 
Кнеза Вишеслава до Петра Мартиновића. 

Нови Београд и Земун

Од обале реке Саве Булеваром Михаила Пупина, Буле-
вар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина, 
колским пролазом између блокова 12 и 13, границом кат. 
парцеле 1046/1 КО Нови Београд (не укључујући парце-
лу) до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до 
раскрснице са улицом Алексиначких рудара, у продужетку 
улице Алексиначких рудара пролазом поред хотела „Југо-
славија” до реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и 
одређену површину акваторија) до тачке у осовини Кара-
матине улице, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око 
Сенског трга, Вртларска, 22. октобра, Александра Дубчека, 
Булевар Михаила Пупина, Омладинских бригада, грани-
цом железничке пруге до Тошиног бунара, Тошин бунар, 
око блока 65 до Милутина Миланковића, границом кат. 
парцела КО Нови Београд 2906/3 (не укључујући парцелу), 
2906/24, 2990 (укључујући парцеле), Омладинских бригада, 
Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, у продужетку до 
реке Саве, обалом реке Саве до Бранковог моста (укључују-
ћи и одређену површину акваторија). 

Од раскрснице улица Партизанске авијације и Стоја-
на Аралице, улицом Стојана Аралице, Николе Добровића, 
преко блока до Димитрија Георгијевића-Старика, Димитри-
ја Георгијевића – Старика, преко блока до Благоја Марјано-
вића – Моше, преко блока границом комплекса фудбалског 
игралишта до ауто-пута Београд – Загреб, аутопутем до 
улице Партизанске авијације, улицом Партизанске авијаци-
је до Стојана Аралице. 

ЗОНА ЗАШТИТЕ ЗЕЛЕНИЛА

Калемегдан
Од обале реке Дунав у осовини улице Тадеуша Кошћу-

шка до и улицом Тадеуша Кошћушка, Дунавска, Булевар 
војводе Бојовића, Тадеуша Кошћушка, Париска, Карађор-
ђевом до осовине Великих степеница, осовином Великих 
степеница и у продужетку до обале реке Саве, обалом река 
Саве и Дунава испод Калемегдана (укључујући и одговара-
јућу површину акваторија) до тачке на обали Дунава која је 
у осовини улице Тадеуша Кошћућка.

Топчидер и Кошутњак

Од раскрснице трамвајске пруге и Булевара војводе 
Мишића, трамвајском пругом, границом према графичком 
прилогу*, Теодора Драјзера, Уроша Предића, у продужетку 
до улице Јована Жујовића, Јована Жујовића, границом кат. 
парцела КО Савски венац 20654/2 (не укључујући парце-
лу), 20654/1, 20682/6, 20682/9, 20682/3 (укључујући парце-
ле), Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила 
Аврамовића, Велисава Вуловића, Баја Пивљанина, Милана 
Благојевића – Шпанца, границом кат. парцеле 20660/1 КО 
Савски венац (укључујући парцелу), границом кат. парцела 

КО Стара Раковица 2377/1, 31/1 (укључујући парцеле), даље 
Тавчаревом, Пере Велимировића, Патријарха Димитрија, 
Врбничка, иза првог реда грађевинских парцела у ул. Врб-
ничка бр. 2-10 и Црнојевића бр. 4–8, Црнојевића, Годомин-
ска, око стамбених зграда до Кнеза Вишеслава, Кнеза Више-
слава, Пожешка, Паштровићева, даље трамвајском пругом 
до Булевара Војводе Мишића.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

Бањичка шума
Од раскрснице Булевара Ослобођења и улице Вељка Лу-

кића – Курјака, Булевар ослобођења, Црнотравска, Вељка 
Лукића – Курјака до раскрснице са Булеваром ослобођења.

Парк – шума „Звездара”

Волгином улицом, до кат. парцеле 618/16 КО Звездара, 
даље границом к.п. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, све 
КО Звездара, укључујући све наведене, преко кат. парцеле 
2216/1 КО Звездара, до границе клизишта, затим границом 
клизишта до границе кат. парцеле 2241/1 КО Звездара, не-
укључујући наведену катастарску парцелу, границом кат. 
парцеле 2241/1 КО Звездара до окретнице аутобуса ГСП у 
Волгиној улици, односно до к.п. 413/1 КО Звездара, укљу-
чујући наведену кат. парцелу, даље границом к.п. 413/1 
КО Звездара, укључујући наведену кат. парцелу, до Идриј-
ске улице, даље Идријском улицом до кат. парцеле 2223/2, 
2223/3, 2223/1 све КО Звездара, искључујући наведене кат. 
парцеле, даље преко кат. парцеле 2218/1 КО Звездара до 
границе са III зоном, не укључујући III зону, границом пре-
ма графичком прилогу*, Кордунашка, границом кат. парце-
ла КО Звездара 4468, 4469 (не укључујући парцеле), грани-
цом према графичком прилогу*, Војводе Симе Поповића, 
границом према графичком прилогу*, Трнавска, Новице 
Церовића, границом према графичком прилогу*, Вељка Ду-
гошевића, границом према графичком прилогу*, Волгином 
до границе са III зоном, односно до границе кат. парцеле 
618/16 КО Звездара, укључујући наведену к.п.

* План детаљне регулације за подручје градске парк-шу-
ме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 7/12).”

Велико ратно острво и острво „Чапља”

Обухвата просторе острва укључујући и одговарајућу 
површину акваторија.

Нови Београд, блокови 13, 14 и 15

Од Бранковог моста Булеваром Михаила Пупина, Буле-
вар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина, 
колским пролазом између блокова 12 и 13, границом кат. 
парцеле 1046/1 КО Нови Београд (укључујући парцелу) до 
Булевара Николе Тесле, Булевар Николе Тесле до раскрсни-
це са улицом Алексиначких рудара, даље пролазом поред 
хотела „Југославија” у продужетку улице Алексиначких ру-
дара до реке Дунав, обалом река Дунава и Саве (укључујући 
и одређену површину акваторија) до Бранковог моста.

Подручје уже зоне санитарне заштите водоизворишта, 
Београд

Обухвата простор аде Циганлије и аде Међице, простор 
њихових акваторија и простор у границама: од ушћа Топ-
чидерске реке у Саву, Топчидерском реком до Радничке, 
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Радничка, Савска магистрала (саобраћајница М19 – Обре-
новачки друм), до Улице Доситеја Обрадовића у Остружни-
ци, даље Улицом Доситеја Обрадовића до обале реке Саве, 
преко реке Саве границом ГП*, до канала Галовица, кана-
лом Галовица, укључујући њега до, границе к.п. 4660/1 КО 
Сурчин, даље границом к.п. 4660/1, 4660/2, 4660/3, све КО 
Сучин, укључујући све кат. парцеле, до границе 6629/4 КО 
Нови Београд, даље кат. парцелама 6629/4, 6629/1, 6629/2, 
6629/3, 6629/5, 6629/6 све КО Нови Београд, укључујући 
све наведене к.п. до 6017/5 КО Нови Београд, укључујући 
наведену к.п. границом 6017/2 КО Нови Београд, укључу-
јући наведену к.п. даље границом 6017/1, 6018/2, 6018/1, 
6021/1, 6022/3, 6023/3, 6023/2, 6024/2, 6025/2, 6026/2, 6027/1, 
6028/1, 6028/3, 6029/2, све КО Нови Београд, укључујући 
све наведене к.п. до границе 6030/2 КО Нови Београд, даље 
осовином саобраћајнице Јурија Гагарина у складу са ПДР-
ом подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом 
до аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд 
и Сурчин – II фаза („Службени лист Града Београда”, број 
53/19) и ПДР-ом подручја уз Виноградску улицу, са саобра-
ћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине 
Нови Београд и Сурчин – I фаза („Службени лист Града 
Београда”, број 53/19), до насеља Др И. Рибара, даље грани-
цом овог комплекса (не укључујући комплекс), у продужет-
ку до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући и одговара-
јућу површину акваторија) до границе КО Сурчин са КО 
Јаково, границом КО Сурчин са КО Јаково – границом ГП*, 
границом према графичком прилогу**.

* Генерални урбанистички план Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 11/16).

** Граница уже зоне санитарне заштите водоизворишта 
(План генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединица локалне самоуправе – град Београд целине I–XIX, 
„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22).

Манастирска шума
Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Осло-

бодилаца Раковице, Патријарха Димитрија, границом КО 
Стара Раковица са КО Ресник, Миљаковачка, Вукасовићева, 
границом кат. парцела КО Стара Раковица 165/20, 173, 172, 
(укључујући парцеле), границом према графичком прило-
гу*, Патријарха Димитрија до Ослободилаца Раковице.

* Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града 
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14).

Подручје уже зоне санитарне заштите водоизворишта, 
Обреновац

Од реке Саве, границом према графичком прилогу* пре-
ко копна до реке Саве на супротној страни, узводно реком 
Савом (укључујући и одговарајућу површину акваторија) 
до почетне тачке. 

* Измене и допуне Плана генералне регулације за део на-
сеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу 
(„Службени лист Града Београда”, број 14/08).”

Липовичка шума
Од тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и 

КО Барајево, границом КО Барајево са КО Велика Мошта-
ница, границом КО Барајево са КО Мељак, даље границом 
кат. парцела КО Барајево 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47, 
5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26, 
5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35, 
5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (не укључујући парцеле), 
границом КО Барајево са КО Гунцати, границом кат. пар-

целе 720/1 КО Барајево (не укључујући парцелу), границом 
Барајевске реке (кат. парцела 5069/1 КО Барајево), грани-
цом КО Барајево са КО Сремчица до тромеђе КО Сремчица 
са КО Велика Моштаница и КО Барајево. 

Речне аде

Аде на Сави у КО Барич и КО Скела. 
Аде на Дунаву: код аде Хује, у КО Бесни Фок, КО Кови-

лово и КО Гроцка. 

ЕКСТРА ЗОНА СТАНОВАЊА

Дедиње

Од раскрснице Булевара кнеза Александра Карађорђе-
вића са улицом Др. Милутина Ивковића, улицом Др. Ми-
лутина Ивковића, границом грађевинских парцела 3-1 и 3-5 
(укључујући парцеле)*, Ружићева, Симе Лукина – Лазића, 
Пуковника Бацића, Љутице Богдана, Бањички венац, Вељка 
Лукића – Курјака, границом блокова 26*, 33* и 36* (не укљу-
чујући те блокове), Незнаног јунака, Паје Адамова, Васка 
Попе, Михаила Аврамовића, границом комплекса ортопед-
ске болнице „Бањица”*, Омладинска, границом комплек-
са ортопедске болнице „Бањица”*, границом блока 62* (не 
укључујући блок), границом према графичком прилогу*, 
Велисава Вуловића, границом грађевинских парцела 55-1, 
55-2 и 55-3 (не укључујући парцеле)*, Александра Тирнани-
ћа-Тиркета, Милана Благојевића-Шпанца, Баја Пивљанина, 
Велисава Вуловића, Михаила Аврамовића, Булевар кнеза 
Александра Карађорђевића, границом кат. парцела КО Сав-
ски венац 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (не укључујући 
парцеле), 20654/2 (укључујући парцелу), Јована Жујовића, у 
продужетку до улице Уроша Предића, Уроша Предића, Те-
одора Драјзера, границом према графичком прилогу*, гра-
ницом грађевинских парцела 33-5 (не укључујући парцелу)* 
и 33-6 (укључујући парцелу)*, Сање Живановић, Војводе 
Дојчина, Дрварска, Жанке Стокић, Змаја Огњена-Вука, Ко-
сте Главинића, границом комплекса за дечију и социјалну 
заштиту и за науку – део блока 41 (не укључујући тај ком-
плекс)*, Васе Пелагића, Чолак – Антина, Козјачка, Булевар 
војводе Путника, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 
до Др. Милутина Ивковића. 

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).”

Чукарица
Од границе кат. парцеле 13350/3 КО Чукарица (не укљу-

чујући парцелу) са улицом Зимоњићевом, границом кат. 
парцела КО Чукарица 13350/3, 13354/4, 13348/17, 13348/13, 
13348/18, 13348/13, 13348/5 (не укључујући парцеле) до 
Жарковачке, Жарковачка, Београдског батаљона, Благоја 
Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 КО Чукарица (не 
укључујући парцелу), даље границом грађ. парцела од бр. 
115В до бр.107В у Благоја Паровића – пролаз (укључујући 
парцеле), границом грађ. парцела од бр. 107В у Благоја Па-
ровића – пролаз до бр. 36 у Зимоњићевој (укључујући пар-
целе), Зимоњићевом до кат. парцеле 13350/3 КО Чукарица.

ЕКСТРА ЗОНА ПОСЛОВАЊА

Стари део Београда
Од раскрснице улица Париске и Грачаничке, Грачанич-

ка, Рајићева, Цара Лазара, Маршала Бирјузова до Сремске, 
преко тунела степеништем до Призренске, Призренска, 
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Краљице Наталије, Масарикова, Ресавска, Краља Милана, 
Светозара Марковића, Немањина, Краља Милутина, Бир-
чанинова, Булевар Ослобођења, Кнегиње Зорке, Макензи-
јева, Алексе Ненадовића, Његошева, Светозара Маркови-
ћа, Мишарска, Ресавска, Крунска, Андрићев венац, Краља 
Милана, Драгослава Јовановића, Дечанска, Браће Југовића, 
Краља Петра I, Змаја од Ноћаја, Цара Уроша, Цинцар Јанко-
ва, Париском до раскрснице са Грачаничком. 

Нови Београд

Од раскрснице Булевара Николе Тесле и улице Ушће, 
улицом Ушће, Милентија Поповића, Булевар Арсенија Чар-
нојевића, Владимира Поповића, у продужетку улице Влади-
мира Поповића планираном саобраћајницом преко блока 
20 до раскрснице са Булеваром Михаила Пупина, даље Бу-
леваром Николе Тесле до раскрснице са улицом Ушће. Ова 
зона обухвата блокове 16, 19 и 20. 

Први ред објеката уз Булевар Михаила Пупина од броја 
85а (укључујући тај број) до Антифашистичке борбе, Ан-
тифашистичке борбе, Булевар Зорана Ђинђића, Шпанских 
бораца до Булевара Михаила Пупина, први ред објеката 
уз Булевар Михаила Пупина до броја 117а (укључујући тај 
број). Ова зона, обухвата блок 26 и делове блокова 21 и 30. 

Од Булевара Николе Тесле, улицом Трешњин цвет, Бу-
левар уметности, Булевар Зорана Ђинђића, пролазом иза 
објекта „Меркатор” до Булевара Михаила Пупина, Булевар 
Михаила Пупина, Алексиначких рудара до Булевара Нико-
ле Тесле. Ова зона обухвата блок 11а и део блока 31. 

ДРУГА ЗОНА

Стари део Београда

Од реке Дунав Панчевачким мостом до Булевара деспо-
та Стефана, Булевар деспота Стефана, Партизански пут, 
Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, 
Кнеза Данила, Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, 
Поп Стојанова, границом првог реда грађевинских парцела 
уз улице Жичку и Војислава Илића (не укључујући парцеле) 
до Господара Вучића, Господара Вучића, Војводе Пријезде, 
Дели Радивоја, Митрополита Стратимировића, Устаничка, 
Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стефана Прво-
венчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, 
Булевар Ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића, Булевар 
Ослобођења, Црнотравска, колским пролазом до Михаи-
ла Аврамовића, Михаила Аврамовића, границом блока 62* 
(укључујући блок), границом према графичком прилогу* до 
Милана Благојевића-Шпанца, Милана Благојевића-Шпан-
ца, границом кат. парцеле 20660/1 КО Савски венац (не 
укључујући парцелу), границом кат. парцела КО Стара Ра-
ковица 2377/1, 31/1 (не укључујући парцеле), даље Тавчаре-
вом, Пере Велимировића, Борска, Баштованска, Бебелова, 
Војводе Степе (укључујући први ред грађевинских парцела 
– непарна страна) до Омишке, Омишка, Милана Распопо-
вића, Љубе Шерцера, Качерска, Гостиварска, Витановачка, 
Кумодрашка, границом грађ. парцела у Кумодрашкој бр. 63 
и 65 до Љубе Ковачевића, Љубе Ковачевића, Бакарска, Ми-
шка Јовановића, Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, 
Владимира Томановића, Михаила Тодоровића, Устаничка, 
Гламочка, Пљеваљска, Др. Велизара Косановића, Живка 
Давидовића, Булевар краља Александра, Војводе Довезен-
ског, Арадска, Хекторовићева, Букурешка, Милана Ракића, 
Кордунашка, Чингријина, границом према графичком при-
логу**, Кордунашка, границом према графичком прило-

гу**, Војводе Симе Поповића, границом према графичком 
прилогу**, Трнавска, Новице Церовића, границом према 
графичком прилогу**, Вељка Дугошевића, границом према 
графичком прилогу**, Волгина, Драгослава Срејовића, Три-
главска, Јастребачка, Патриса Лумумбе, Триглавска, Урал-
ска, Патриса Лумумбе, Миријевски булевар, Вишњичка, Ви-
шњичком до Анице Савић – Ребац, у осовини улице Анице 
Савић – Ребац до дунавског рукавца, обалом дунавског ру-
кавца до шпица Аде Хује (укључујући и дунавски рукавац), 
даље обалом Аде Хује (укључујући и одређену површину 
акваторија) до Панчевачког моста. 

Од раскрснице улица Драгослава Срејовића и Оштрељ-
ске**, Оштрељском**, улица Нова 2**, границом кат. пар-
цела КО Звездара 2208, 2209, 2210 (укључујући парцеле) до 
Драгослава Срејовића, Драгослава Срејовића до Оштрељ-
ске**.

Од раскрснице улице Драгослава Срејовића и пешачке 
стазе**, пешачком стазом** до Нишавске**, Нишавска**, 
Астрономска**, границом зоне 3 (укључујући ту зону)**, 
Каменорезачка**, улица А-6**, (Друговачка), Јованке Рада-
ковић, Драгослава Срејовића до раскрснице са пешачком 
стазом**.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

** План детаљне регулације за подручје градске парк – 
шуме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 7/12).

Чукарица

Од раскрснице Топчидерске реке и Радничке, Раднич-
ком, Булевар Војводе Мишића, границом према графичком 
прилогу*, трамвајском пругом, Паштровићева, Пожешка, 
Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Београдског ба-
таљона, Благоја Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 
КО Чукарица (укључујући парцелу), даље границом грађ. 
парцела од бр. 115В до бр. 107В у улици Благоја Парови-
ћа – пролаз (не укључујући парцеле), границом грађ. пар-
цела од бр. 107В у ул. Благоја Паровића – пролаз до бр. 36 
у ул. Зимоњићевој (не укључујући парцеле), Зимоњићева, 
Жумберачка, Кнеза Вишеслава, Милоја Закића, Димитри-
ја Аврамовића, Владимира Роловића, Олимпијских игара, 
Ратка Митровића, Ђорђа Огњеновића, Пожешка, Маршала 
Толбухина (Лазаревачки друм), затим улицом Милорада Јо-
вановића, до границе к.п. 12771/1, КО Чукарица („Карнак”), 
искључујући њу, а затим уз к.п. 12591/20, 12596/4, 12597/2, 
12597/4, 12598/2, 12599/3, 11783/1, све КО Чукарица, ис-
кључујући све наведене катастарске парцеле. Даље грани-
цом к.п. 11783/2 КО Чукарица, искључујући њу, до грани-
це уже зоне санитарне заштите, односно до саобраћајнице 
М19-Обреновачки друм – Савска магистрала, Радничком 
до Топчидерске реке. 

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

Нови Београд и Земун
Од раскрснице улица Омладинских бригада и Јурија Га-

гарина, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, у проду-
жетку улице до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући 
и одређену површину акваторија) до тачке у продужетку 
границе комплекса за непрофитно и социјално становање и 
спорт западно од насеља Др. И. Рибар, даље границом овог 
комплекса (укључујући комплекс) до Виноградске, Вино-
градска, Војвођанска, Гандијева, Партизанских авијација, 
Стојана Аралице, Николе Добровића, Димитрија Георгије-
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вића – Старика, преко блока до Благоја Марјановића-Моше, 
границом комплекса фудбалског игралишта до аутопута 
Београд – Загреб, даље аутопутем, Тошин бунар, Прилаз, 
Новоградска, Цара Душана, Наде Димић, Прегревица, Де-
спота Ђурђа, у продужетку ове улице до обале реке Ду-
нав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену површину 
акваторија) до Караматине, Караматина, Његошева, Главна, 
Орачка, око Сенског трга у правцу Вртларске, Вртларска, 
22. октобра, Александра Дубчека, Булевар Михаила Пупина, 
Омладинских бригада, границом железничке пруге, Тошин 
бунар, око блока 65 до Милутина Миланковића, границом 
кат. парцела КО Нови Београд 2906/3 (не укључујући парце-
лу), 2906/24, 2990 (укључујући парцеле), Омладинских бри-
гада до раскрснице са Јурија Гагарина. 

Подручје аеродрома „Никола Тесла”

Границом кат. парцела КО Сурчин: 3735/3, 3735/2, 
3735/1,3750/7, 3750/6, 3756/3, 3750/4, 4260/2, 3998/4, 3997/4, 
3996/4, 3995/4, 4827/1, до границе са КО Нови Београд, 
укључујући све наведене кат. парцеле, даље кат. парцелом 
3925/2 КО Нови Београд, укључујући исту, до границе са 
КО Сурчин, даље кат. парцелама КО Сурчин: 4827/2, 4027/2, 
4026/2, 4025/2, 4024/2, 4023/2, 4022/4, 4022/3, 4021/2, 4020/2, 
4019/2, 4259/2, 4002/5, 4002/4, 4003/2, 3750/16, 3750/1 до гра-
нице са кат. парцелом 4266/1, укључујући и њу, до границе 
са кат. парцелом 4131/3, даље кат. парцелама 4131/3, 4267/1, 
4140/1, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4144/1, 4145/1, 4146/1, 4147/1, 
4148/1, 4269/1, 4167/1, 4275/5, 4163/1, 4162/1, 4161/1, 4160/1, 
4159/1, 4158/3, 4270/1, 4149/3, 4150/2, 4150/6, 4150/1, 4277/3, 
3426/1, 3427/1, 3428/1, 3429/1, 3430/1, 3431/1, 3432/1, до гра-
нице са кат. парцелом 3750/3, даље кат. парцелама 3750/3, 
3440/2, 3440/3, 3441/3, 3442/3, 3443/3, 3444/3, 3445/3, 3445/2, 
3732/1, 3715/1, 3707/1, 3708/1, 3709/1, 3710/1, 3714/5 до гра-
нице са КО Добановци, укључујући све наведене кат. пар-
целе, даље кат. парцелама КО Добановци 5070/2, 5071/2, 
5072/2, 5073/2, 5074/2, 5075/2, 5239/2, 5056/2, 5055/2, 5054/4, 
5240/2, 5033/1, 5032/3, 5031/5, 5031/6, 5031/7, 5031/2 (укљу-
чујући све напред наведене), преко кат. парцеле 5241/2 КО 
Добановци до Аутопута и даље Аутопутем до кат. парцеле 
3735/3 КО Сурчин, укључујући наведену. 

ТРЕЋА ЗОНА

Стари део Београда

Од раскрснице улица Деспотовачке и Маршала Тита, 
Маршала Тита, Вишњичка, Миријевски булевар, Патриса 
Лумумбе, Уралска, Триглавска, Јастребачка, Патриса Лу-
мумбе, Јастребачка, Триглавска, Драгослава Срејовића до 
раскрснице улица Драгослава Срејовића и Волгине, Вол-
гином улицом, односно катастарском парцелом 618/59 и 
618/17 обе КО Звездара до кат. парцеле 618/16, даље грани-
цом к.п. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, све КО Зве-
здара, искључујући све наведене, преко кат. парцеле 2216/1 
КО Звездара, до границе клизишта, затим границом клизи-
шта до границе кат. парцеле 2241/1 КО Звездара, укључу-
јући наведену катастарску парцелу, до окретнице аутобуса 
ГСП у Волгиној улици, односно до к.п. 413/1 КО Звездара, 
искључујући наведену кат. парцелу, даље границом к.п. 
413/1 КО Звездара, искључујући наведену кат. парцелу, до 
Идријске улице, даље Идријском улицом до кат. парцеле 
2223/2, 2223/3, 2223/1 све КО Звездара, укључујући наведене 
кат. парцеле, даље преко кат. парцеле 2218/1 КО Звездара, 
границом према графичком прилогу*, Кордунашка, грани-

цом према графичком прилогу*, Чингријина, Кордунашка, 
Милана Ракића, Букурешка, Хекторовићева, Арадска, Вој-
воде Довезенског, Булевар краља Александра, Живка Да-
видовића, Др. Велизара Косановића, Пљеваљска, Гламочка, 
Устаничка, Михаила Тодоровића, Владимира Томановића, 
Војислава Илића, Стефана Првовенчаног, Мишка Јовано-
вића, Бакарска, Љубе Ковачевића, границом грађ. парцела 
у Кумодрашкој бр. 63 и 65, Кумодрашка, Витановачка, Го-
стиварска, Качерска, Љубе Шерцера, Милана Распоповића, 
Омишка, Војводе Степе (не укључујући први ред грађевин-
ских парцела на непарној страни до Бебелове улице), Бе-
белова, Беранска, Војводе Степе, Октобарска, Гуњак, Куку-
рузова, Доња, границом кат. парцела КО Кумодраж 1758/3, 
1758/1, 1787, 1757, 1585 (не укључујући парцеле), даље пре-
ко кат. парцела КО Кумодраж 1586 и 1951/1, даље према гра-
фичком прилогу, Кружна, границом грађевинских парцела 
у Кружној бр. 15А, Излетничкој бр. 22 и 25, Житној бр.15 и 
26, Багремовој бр. 2-14 и Виноградској бр. 1-11 (укључујући 
парцеле), Јунска, Кумодрашка, Топола, стазом до улице Бра-
ће Јерковић, Браће Јерковић, Светозара Радојчића, Браће 
Срнић, Цветанова ћуприја, преко блока до Милошевог кла-
денца, Милошев кладенац, Милана Предића, Павла Васи-
ћа, Народног фронта, Булевар Краља Александра, Бајдина, 
Стеве Варгаша, Келтска, Игманска, око блока стазом до Ма-
тице српске, Матица српска, Витезова карађорђеве звезде, 
Градиште, Др. Драге Љочић у продужетку улице до границе 
општине Палилула, границом општине Палилула, стазом 
до гробља „Лешће”, северозападном границом гробља „Ле-
шће” и у наставку стазом до Сланачког пута, Сланачки пут, 
Дрварске чесме, Деспотовачком до Маршала Тита. 

* План детаљне регулације за подручје градске парк – 
шуме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 7/12).

Палилула

Од раскрснице железничке пруге и Панчевачког пута, 
Панчевачким путем, границом кат. парцела КО Крњача 
1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 1034/5, 1409, 
1401, 1034/5, 1398 (укључујући парцеле), даље преко кат. 
парцела КО Крњача 1604/3 и 1593/1 границом кат. парце-
ла КО Крњача 1593/1, 1593/4, 1593/3 (укључујући парцеле), 
границом КО Крњача са КО Овча до Панчевачког пута, 
Панчевачким путем до канала, даље каналом до Заге Ма-
ливук улица 3, Заге Маливук улица 3 до железничке пруге, 
железничком пругом до Панчевачког пута. 

Вождовац, Чукарица и Раковица

Од раскрснице Булевара Ослобођења и Баштованске, 
Баштованска, Борска, Пере Велимировића, Патријарха Ди-
митрија, Врбничка, границом грађевинских парцела у ул. 
Врбничка бр. 2–10 и Црнојевића бр. 4–8 (укључујући грађе-
винске парцеле), Црнојевића, Годоминска, Луке Војводића, 
око стамбеног блока до Кнеза Вишеслава, Кнеза Вишесла-
ва, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира Ро-
ловића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, Ђорђа Ог-
њановића, Пожешка, Маршала Толбухина (Лазаревачки 
друм), Милорада Јовановића, до границе к.п. 12771/1, КО 
Чукарица укључујући њу, а затим уз к.п. 12591/20, 12596/4, 
12597/2, 12597/4, 12598/2, 12599/3, 11783/1, све КО Чука-
рица, укључујући све наведене катастарске парцеле. Даље 
границом к.п. 11783/2 КО Чукарица, укључујући њу, до са-
обраћајница М19-Обреновачки друм, Обреновачким дру-
мом до к.п. 12322/1 КО Чукарица не укључујући наведену 
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к.п. даље границом к.п. 12322/1, 12322/4, 12322/3, 12322/5, 
12322/2, 12322/10, 12322/9, све КО Чукарица, неукључујући 
наведене к.п. до раскрснице Милорада Јовановића са ули-
цама Гојка Стипића и Галопољском, даље Милорада Јовано-
вића, Водоводском до Браће Вучковића, даље улицом Бра-
ће Вучковић до Трговачке, Трговачка, Ибарска магистрала, 
границом кат. парцела КО Чукарица 2804/4, 2804/5, 2804/1, 
2805/3, 2806/3, 2807/2, 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1, 2797/1, 
2796/1, 2815/1, 3468/6, 2794/1, 2795/1 (укључујући парце-
ле), преко кат. парцеле 3459/4, даље границом кат. парце-
ла 3459/5, 3471, 3477/1 (не укључујући парцеле), преко кат. 
парцеле 3463/8, даље границом кат. парцела 3478/3, 3478/2, 
3478/1, 3244, 3243, 3242, 3241, 3229, 3228, 3227, 3230, 3401 (не 
укључујући парцеле), даље границом кат. парцела КО Желе-
зник 3684, 3685, 7953/1 (не укључујући парцеле), 3686, 3687 
(укључујући парцеле), 3688, 3689, 3690, 3691 (не укључујући 
парцеле), 3719 (укључујући парцелу), Кружни пут, Ибарска 
магистрала, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, 
Сретена Младеновића – Мике, Видиковачки венац, Боже 
Јеремића, Суседградска, преко блока до Пилота Михајла 
Петровића, Пилота Михајла Петровића, Патријарха Дими-
трија, Варешка, границом старе пруге, Борска, границом 
кат. парцела КО Стара Раковица 173, 172, 165/20 (не укљу-
чујући парцеле), Вукасовићева, границом грађ. парцела Ву-
касовићева бр. 25–55, 6. личке дивизије бр. 2–80, Борска бр. 
78–94 (укључујући парцеле), Аџине ливаде, границом инду-
стријског комплекса (укључујући комплекс), пролазом из-
међу зграда, границом комплекса „Расадник” (укључујући 
комплекс), Булеваром Ослобођења до Баштованске.

Нови Београд, Земун и Сурчин

Од обале реке Дунав у правцу улице Деспота Ђурђа, Де-
спота Ђурђа, Прегревица, Наде Димић, Цара Душана, Но-
воградска, Прилаз, Тошин бунар, аутопут Београд – Загреб, 
Партизанске авијације, Гандијева, Војвођанска, Сурчинска, 
стазом до Недељка Гвозденовића, Срђана Алексића, Грчка, 
Норвешка, Марка Челебоновића, границом према графич-
ком прилогу*, границом КО Сурчин и КО Нови Београд, 
границом кат. парцеле 4827/5 КО Сурчин укључујући исту, 
даље кат. парцелама КО Сурчин: 3995/2, 3996/2, 3997/2, 
3998/2, 4260/1, укључујући све наведене, до границе са кат. 
парцелом 3750/4, даље кат. парцелом 3750/4 КО Сурчин, 
искључујући исту, даље кат. парцелом 3756/2 КО Сурчин 
укључујући исту, до границе са кат. парцелама КО Сурчин: 
3750/7, 3735/1, 3735/2 и 3735/3 искључујући наведене, до 
аутопута Београд–Загреб, преко ауто-пута даље границом 
према графичком прилогу*, 32. Нова, аутопут Београд-Но-
ви Сад до раскрснице аутопута са улицом Мајора Зорана 
Радосављевића, даље границом према графичком прило-
гу** до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и 
одређену површину акваторија) до тачке на обали у правцу 
улице Деспота Ђурђа.

* План детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града 
Београда”, број 61/09).

** План детаљне регулације привредне зоне „Горњи Зе-
мун”, зоне 1 и 2 („Службени лист Града Београда”, број 34/03) 
и зоне 3 и 4 („Службени лист Града Београда”, број 14/05).

ЗОНА УЛАЗНИХ ПРАВАЦА

„Бубањ поток”

Од границе према графичком прилогу* са границом кат. 
парцеле 82/11 КО Зуце (укључујући парцелу), границом кат. 

парцела КО Зуце 82/11, 82/16, 82/4 (укључујући парцеле), 
границом према графичком прилогу*, даље границом кат. 
парцела КО Зуце 242, 228 (укључујући парцеле), границом 
према графичком прилогу*, границом кат. парцела КО Зуце 
320 (укључујући парцелу), 102/2 (не укључујући парцелу), 
1967, 430/2, 1971/2 (укључујући парцеле), границом према 
графичком прилогу* до кат. парцеле 82/11 КО Зуце.

* План детаљне регулације за зону комерцијалних и 
привредних садржаја дуж ауто-пута Београд – Ниш, јужно 
од наплатне рампе „Бубањ поток”, градске општине Вождо-
вац и Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 75/13).

Ибарска магистрала
Обухвата кат. парцеле: КО Железник 7617/5, 7216/1, 

7215/1, 7214/1, 7213/1, 7212/1, 7227, 7228, 7229/1, 7230/1, 
7231/1, 7232/1 и КО Рушањ 108/2, 108/6, 109/1, 109/3, 109/4, 
110/2, 111/2, 111/3, 112/2, 102/1, 102/3, 102/2, 101/1, 101/2, 
100, 99/3, 99/2, 99/1, 98, 97, 96, 95, 94, 93/2, 66, 65, 211/2, 
143/3, 144/4, 144/3, 145/4, 145/3, 146/2, 60, 59, 58, 57, 155/2, 
1242/6, 1242/5, 1242/8, 1242/4, 1242/7, 1243/4, 1243/9, 1243/5, 
1243/8, 1243/6, 1243/7, 1244/1, 1244/4.

Границом кат. парцела КО Кнежевац 2287/1, 2100, 2101, 
2102, 2103, 2104, 2096 (укључујући парцеле), даље преко кат. 
парцеле 2290, границом кат. парцела 2094, 2202/1, 2203/1, 
2206/1, 2207/1, 2210/1, 2211/1, 2212, 2236, 2216 (укључују-
ћи парцеле), даље границом кат. парцела КО Рушањ 118, 
119, 129, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 176/2, 175/3, 175/4, 174/2, 
173/2, 172/2, 171/1, 170/1, 169/2, 169/1, 169/3, 168/1, 167/1, 
167/2, 166/1, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 161/1, 160, 159, 158, 
198, 199/5, 199/2, 199/3, 199/4, 199/1, 203/2, 1258/2, 1259/2, 
1260/2, 1257/2, 1256/2, 1253/2 (укључујући парцеле), 2615 (не 
укључујући парцелу), 113/1, 114/1, 115/1, 115/2, 116/1, 117/2, 
117/1 (укључујући парцеле), даље границом кат. парцела 
КО Кнежевац 2254/3, 2252/3, 2252/2, 2237/2, 2234/2, 2233/2, 
2229/2, 2228/2, 2287/2, 2084/1, 2086/1, 2085/1, 2081/1, 2079/1, 
2075/4, 2074/1, 2073/1, 2070/2, 2070/1, 2069/1, 2067/1, 2066/1, 
2065/1, 2051/1 (укључујући парцеле) до 2287/1.

Сурчин – Добановци
Од границе кат. парцела КО Добановци 4978/1 и 6071/7, 

границом кат. парцела 4978/1, 4978/2, 4983, 5495, 3454/1, 
5503, 5508, 5509/2 (укључујући парцеле), преко кат. парцеле 
5509/2, границом кат. парцела 5382/4, 5382/1, 5506/3, 5366/7, 
5366/1, 5507/7, 5370/4, 5369/5, 5369/4, 5369/1 (укључујући 
парцеле), даље границом кат. парцела КО Сурчин 4372/1, 
4371/1, 4370/1, 4369/1 (укључујући парцеле), 4834, 4836, 
4838 (не укључујући парцеле), 4329, 4423/4, 4414/1, 4319, 
4318/2 (укључујући парцеле), 4424/1 (не укључујући парце-
лу) до обилазнице око Београда, границом обилазнице до 
кат. парцеле 5236/3 КО Добановци (не укључујући парцелу), 
даље њеном границом до и преко кат. парцела КО Добанов-
ци 5232 и 6071/1 до 4978/1.

Границом кат. парцеле 5093/2 КО Добановци (укључу-
јући парцелу) до кат. парцеле 5238/2 КО Добановци и даље 
границом површина за привредне зоне у складу са ПГР-ом*, 
и у продужетку исте до обилазнице око Београда, даље гра-
ницом Обилазнице до раскрснице са ауто-путем Београд–
Загреб, Ауто-путем до кат. парцеле 5031/7 КО Добановци 
(не укључујући парцелу), даље границом кат. парцела све 
КО Добановци: 5031/4, 5031/3, 5031/1, 5032/1, 5033/3, 5240/1, 
5054/1, 5055/1, 5056/1, 5239/1 (укључујући све наведене) до 
кат. парцеле 5093/2 КО Добановци (не укључујући парцелу).

* План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединица локалне самоуправе – град Београд целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, број 20/16).
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Нови Београд

Од западне границе к.п. 5652/2, 5652/3, обе КО Нови 
Београд, укључујући наведене к.п. преко к.п. 6016/4 КО 
Нови Београд, укључујући источни део наведене к.п. до 
северне границе к.п. 6021/1 КО Нови Београд, даље север-
ном границом к.п. 6021/1, 6022/3, 6023/3, 6023/2, 6024/2, 
6025/2, 6026/2, 6027/1, 6028/1, 6028/3, 6029/2, све КО Нови 
Београд не укључујући све наведене к.п. до границе 6030/2 
КО Нови Београд, даље осовином саобраћајнице Јурија Га-
гарина у складу са ПДР-ом подручја уз Виноградску улицу, 
са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист 
Града Београда”, број 53/19) и ПДР-ом подручја уз Вино-
градску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске оби-
лазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза 
(„Службени лист Града Београда”, број 53/19), до насеља Др 
И. Рибара, даље границом овог комплекса (не укључујући 
комплекс), даље границом овог комплекса преко југоза-
падног дела к.п. 6816/1 КО Нови Београд, затим јужни део 
к.п. 5695/2, 5695/1, 5690/1, 5688/2, 5688/1, 5685/2, 5685/1, 
5684/1, 5681/1, 5680, 5679, 5678, 5677/6, 5676/1, 5675, све КО 
Нови Београд, укључујући западну границу 5675 КО Нови 
Београд, а према графичком прилогу, даље границом 5675 
КО Нови Београд до к.п. 5674/3 КО Нови Београд, даље 
западном границом к.п. 5674/3 КО Нови Београд укључу-
јући исту, до к.п. 5659/1 КО Нови Београд, даље преко к.п. 
5659/1, 6766/3, 5609/1 КО Нови Београд, према графичком 
прилогу, укључујући источне делове наведених к.п. даље 
преко к.п. 5610/5, 5611/5, 5612/5, 5613/5, 5614/5, 5615/5, 
5616/5, 5617/5, 5619/5, 5620/5, 5621/5, 5624/5, 5625/5, 5626/5, 
5630/6, 5631/1, 5632/1, 5633/1, 5634/1, 5635/5, 5636/3, 5637/1, 
5637/4, 5638/1, 5639/1, 5640/1, 5641/1, 5642/1, 5644/1, 5645/1, 
5646/1, 5647/1, 5648/1, 5649/1, 5650/1, 5651/1, 5652/1, све КО 
Нови Београд, укључујући јужне делове свих наведених к.п. 
до источне границе к.п. 6015/1 КО Нови Београд, не укљу-
чујући наведену к.п. даље западном границом к.п. 5652/1 
КО Нови Београд, укључујући наведену к.п. до к.п. 5652/2 
КО Нови Београд.

Обилазница око Београда од ауто-пута Београд–Загреб 
до ауто-пута Београд – Нови Сад

Од границе кат. парцеле 4134/5 КО Добановци (не укљу-
чујући парцелу), границом кат. парцела КО Добановци 
3974, 4131/1, 3966/7, 3965, 3966/7, 4128/1, 3918/1 (укључују-
ћи парцеле), 4125/3 (не укључујући парцелу), 3893, 4122/3, 
3886 (укључујући парцеле), преко кат. парцеле 4106/3, гра-
ницом кат. парцеле 3814 (укључујући парцелу), преко кат. 
парцела 4112 и 4103, границом кат. парцеле 3805 (укључу-
јући парцелу), преко кат. парцеле 3766, границом кат. пар-
цела 3765, 3675, 3676 (укључујући парцеле), 3760 (не укљу-
чујући парцелу), 3690 (укључујући парцелу), преко кат. 
парцеле 3717/1, границом кат. парцела 3622, 3759/1 (укљу-
чујући парцеле), преко кат. парцеле 3717/1, границом кат. 
парцела 3606, 3754, 3601, 3756 (укључујући парцеле), преко 
кат. парцеле 3746/1 границом кат. парцеле 3599 (укључу-
јући парцелу), даље границом кат. парцела КО Батајница 
5503/1 (укључујући парцелу), преко кат. парцела 5624/1 и 
5688/1, границом кат. парцеле 5499 (укључујући парцелу), 
5625/1, 5628 (не укључујући парцеле), 5471 (укључујући 
парцелу), преко кат. парцеле 5629, границом кат. парцела 
5693/1, 5461/1 (укључујући парцеле) до пруге, границом 
пруге до обилазнице, границом обилазнице до аутопута 
Београд–Загреб, аутопутем, даље границом кат. парцеле 
4134/2 КО Добановци (не укључујући парцелу) до кат. пар-

целе 3997/2 КО Добановци (не укључујући парцелу) и даље 
кат. парцелом 3997/4 КО Добановци (укључујући парцелу), 
и преко кат. парцела КО ДОбановци: 3997/5, 3997/6, 3996/2, 
3995/7, 3995/1, 3994/1, 3993/1, 3992/1, 4136/5, 4136/4, 4136/3, 
4136/1, границом површина за привредне зоне у складу са 
ПГР-ом*, даље кат. парцелама КО Добановци: 3989, 3988/3, 
3988/4, 3988/5, 3988/6, 3988/7, 3988/8, (укључујући све наве-
дене), преко кат. парцеле 3988/9 и 4134/2 КО Добановци до 
кат. парцеле 3975/3 КО Добановци (укључујући парцелу), 
даље кат. парцелама 4134/2 и 4134/5, обе КО Добановци (не 
укључујући парцеле).

Од железничке пруге границом путног појаса обила-
знице око Београда, границом кат. парцела КО Батајница 
5446/2, 5446/1 (укључујући парцеле), границом путног поја-
са аутопута Београд – Нови Сад, границом кат. парцела КО 
Земун поље 43/15, 43/10 (укључујући парцеле), преко кат. 
парцеле 1368/1 КО Земун поље даље границом те парцеле 
(не укључујући је) до железничке пруге, железничком пру-
гом до границе путног појаса обилазнице око Београда.

Кат. парцелом 3515/2 КО Сурчин, (не укључујући пар-
целу), до обилазнице око Београда, даље обилазницом до 
кат. парцеле 5235/3 КО Добановци (укључујући наведену), 
даље преко кат. парцелом 5204/1 КО Добановци (укључују-
ћи јужни део парцеле), до границе са КО Сурчин према гра-
фичком прилогу, даље границом за привредне зоне у складу 
са ПГР-ом* преко кат. парцела КО Сурчин: 3714/7, 3623/2, 
3623/1, 3722/3, 3567/1, 3567/2 и 3566 укључујући јужни део 
наведених кат. парцела, даље кат. парцелом 3721/1 КО Сур-
чин (укључујући јужни део исте), до границе са кат. парце-
лом 3538 КО Сурчин, даље кат. парцелом 3538 КО Сурчин 
(укључујући исту), до границе са кат. парцелом 3720/1 КО 
Сурчин (не укључујући исту), до границе са кат. парцелом 
3515/1 (не укључујући исту), даље границом кат. парцеле 
3515/1 и 3515/2 обе КО Сурчин (не укључујући парцеле), до 
обилазнице око Београда.

Ауто-пут Београд – Нови Сад
Од Батајничког пута границом кат. парцела КО Батајни-

ца 5420, 2929/67, 2929/61 (укључујући парцеле), 2929/56 (не 
укључујући парцелу), 2929/6, 2929/64 (укључујући парцеле), 
преко кат. парцеле 5530/2, границом кат. парцела 2832/1, 
2832/2, 2832/3, 2831/1, 2830/1, 2830/4, 2829/1, 2829/5, 2943/4, 
2943/2, 2941/4, 2941/3, 2939/1, 2936/4, 2936/3, 2936/2, 2936/1 
(укључујући парцеле), даље границом пута до кат. парцела 
5420 КО Батајница.

Простор који обухвата кат. парцеле: КО Батајница 
2806/2, 2805/2, 2804/2, 2803/2, 2802/2, 2801/1, 2800/1, 2799, 
2798, 2797, 2796/1, 2796/2, 2795/2, 2795/1, 5426, 5428/1, 
5427/1, 5428/1, 5428/2 и 5427/2.

Од кат. парцеле 708/3 КО Батајница (укључујући парце-
лу), границом аутопута Београд-Нови Сад до кат. парцеле 
5521/2, даље границом кат. парцела 2303/2, 2303/1 (укључу-
јући парцеле), 5524/2 (не укључујући парцелу), 2313 (укљу-
чујући парцелу), преко кат. парцеле 5521/2, границом кат. 
парцела 701, 700, 699, 698 (укључујући парцеле), 5519/2 (не 
укључујући парцелу) до аутопута Београд-Нови Сад и кат. 
парцеле 708/3 КО Батајница.

Простор који обухвата кат. парцеле: КО Батајница 720, 
718, 717, 716/1, 716/2, 715/2, 715/1, 714/4, 714/5, 713/3, 712/4, 
711/4, 714/1, 714/2, 719.

Панчевачки пут
Од Панчевачког пута границом КО Крњача са КО Овча, 

даље границом кат. парцела КО Овча 5040/2 (не укључују-
ћи парцелу), 5060/1, 4996/1, 4996/2 (укључујући парцеле), 
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даље преко Панчевачког пута, границом кат. парцела КО 
Овча 4547/1, 5088 (укључујући працеле), до кат. парцеле 
4540 КО Овча, даље кат. парцелом 4540 КО Овча (укључу-
јући парцелу) до водене површине на кат. парцели 5084 КО 
Овча, преко кат. парцела 5084 КО Овча, даље кат. парцела-
ма 4554/1, 5176/1, 4559/1 и 4560/1, све КО Овча (укључују-
ћи парцеле), границом површина за привредне зоне у скла-
ду са ПГР-ом*, до кат. парцеле 4560/5 КО Овча, преко кат. 
парцела 4560/5, 5080/1 обе КО Овча (укључујући јужни део 
парцела), границом површина за привредне зоне у скла-
ду са ПГР-ом*, до кат. парцеле 4565/2 КО Овча (укључују-
ћи парцелу) преко кат. парцеле 5175/1 КО Овча границом 
површина за привредне зоне у складу са ПГР-ом*, до кат. 
парцеле 4582 КО Овча, даље границом кат. парцеле 4582 КО 
Овча (укључујући парцелу) до кат. парцеле 5167/1 КО Овча 
и преко кат. парцеле 5167/1 КО Овча (укључујући јужни део 
парцеле), границом површина за привредне зоне у складу 
са ПГР-ом*, до кат. парцеле 4931/1 КО Овча и границом 
кат. парцеле 4931/1 КО Овча (не укључујући парцелу) до 
кат. парцеле 4932/1 КО Овча, границом кат. парцеле 4932/1 
КО Овча (укључујући парцелу), преко кат. парцеле 4926/3 
КО Овча (укључујући источни део парцеле), границом по-
вршина за привредне зоне у складу са ПГР-ом*, границом 
кат. Парцеле 4927/1 КО Овча (не укључујући парцелу) до 
кат. парцеле 1642/5 КО Крњача и преко кат. парцеле 1642/5 
КО Крњача (укључујући источни део парцеле) до кат. пар-
целе 1669/2 КО Крњача (укључујући парцелу), даље грани-
цом Треће зоне, односно границом кат. парцела КО Крњача: 
1669/2, 1678/2, 1021 (не укључујући парцеле) до Панчевач-
ког пута, даље границом КО Крњача и КО Овча до кат. пар-
целе 5040/2 КО Овча (не укључујући парцелу). 

* План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединица локалне самоуправе – град Београд целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, број 20/16). 

ЧЕТВРТА ЗОНА

Палилула

Од раскрснице Зрењанинског пута и улице Бранка Мо-
мирова 1, Бранка Момирова 1, границом кат. парцеле 1622 
КО Крњача (не укључујући парцелу), каналом до Зрења-
нинског пута, Зрењанинским путем до улице Грге Андрија-
новића 4, даље том улицом до железничке пруге, железнич-
ком пругом, Панчевачким путем, границом кат. парцела 
КО Крњача 1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 
1034/5, 1409, 1401, 1034/5, 1398 (не укључујући парцеле), 
даље преко кат. парцела 1604/3 и 1593/1, границом кат. пар-
цела 1593/1, 1613/2, 1655/1 (укључујући парцеле) до улице 
Бранка Момирова 1. 

Звездара и Вождовац

Од раскрснице улица Михаила Булгакова и Љубише 
Миодраговића, Михаила Булгакова, Косте Нађа, Витезова 
Карађорђеве звезде, Матице Српске границом према гра-
фичком прилогу до Игманске, Игманска, Стеве Варгаша, 
Бајдина, Булевар краља Александра, Народног фронта, Па-
вла Васића, Милана Предића, Милошев кладенац, преко 
блока до Цветанове ћуприје, Цветанова ћуприја, Браће Ср-
нић, Светозара Радојчића, Браће Јерковић, стазом до Топо-
ле, Топола, Кумодрашка, Јунска, границом грађ. парцела у 
улицама: Виноградска бр. 1-11, Багремова бр. 2-14, Житна 
бр. 26 и бр. 15, Излетничка бр. 22 и бр. 25 и Кружна бр. 15А 
(не укључујући парцеле), Кружна, даље према графичком 
прилогу, даље преко кат. парцеле КО Кумодраж 1951/1 и 

1586, границом кат. парцела КО Кумодраж 1585, 1757, 1787, 
1758/1, 1758/3 (укључујући парцеле), Доња, Кукурузова, Гу-
њак, Октобарска, Војводе Степе, Топола, Текеришка, Реме-
тинска, Војводе Степе, Митков кладенац, Николе Грулови-
ћа, Партизанска, Булевар краља Александра, Смедеревски 
пут, Пиранделова до кат. парцеле 3515/2 КО Миријево (не 
укључујући парцелу), даље границом РП Миријево* према 
графичком прилогу, до кат. парцеле 3392 КО Миријево (не 
укључујући парцелу), даље границом директног спровође-
ња према ПГР-у**, до Михаила Булгакова, Михаила Булга-
кова до раскрснице са Љубише Миодраговића.

Од раскрснице улица Витезова Карађорђеве звезде и 
Заграђе, Заграђе, Шејкина, до границе општине Палилула, 
границом општине Палилула до Др. Драге Љочић, Др. Дра-
ге Љочић, Градиште, Витезова Карађорђеве звезде до рас-
крснице са Заграђе.

Од раскрснице Булевара Ослобођења и Баштованске, 
Булевар Ослобођења, Павла Лабата, Драгана Радића, Иван-
ке Муачевић, Калемарска, Војводе Степе, Беранска, Бебело-
ва, Булеваром Ослобођења до Баштованске. 

* Регулациони план насеља Миријево („Службени лист 
Града Београда”, број 20/02). 

** План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединица локалне самоуправе – град Београд целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, број 20/16). 

Раковица

Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Варе-
шке, границом старе пруге, пролазом до Борске, Борска, 
Мишка Крањца, путем до границе зоне заштите зеленила, 
границом зоне заштите зеленила, Патријарха Димитрија, 
границом кат. парцела КО Ресник 11/1 (укључујући парце-
лу), 597/1, 589/1, 582, 581 (не укључујући парцеле), 580, 575, 
556, 558, 559, 553, 550, 544, 581/1 (укључујући парцеле), даље 
улицом Ослобођење, Кружни пут-Кијево, Ибарска маги-
страла, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Срете-
на Младеновића-Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, 
Суседградска, преко блока до Пилота Михаила Петровића, 
Пилота Михаила Петровића, Патријарха Димитрија до рас-
крснице са Варешком. 

Чукарица

Од границе кат. парцеле III зоне и Кружног пута, Кру-
жним путем, Авалска, Радних акција, до границе IV и V 
зоне на раскрсници са Савском улицом, даље границом V 
зоне до границе КО Остружница и КО Железник, Обрено-
вачким друмом, до границе са III зоном, даље границом III 
зоне до Милорада Јовановића, Водоводска, Браће Вучко-
вић, Трговачка, Ибарска магистрала, границом кат. парцела 
III зоне (не укључујући парцеле), до Кружног пута.

Нови Београд и Сурчин

Од раскрснице Виноградске и Сурчинске, Виноградска, 
границом према графичком прилогу* до обилазнице око 
Београда, обилазницом, Игњата Лакочевића, до границе са 
кат. парцелом 3720/1 КО Сурчин укључујући исту, до гра-
нице са кат. парцелом 3539 КО Сурчин укључујући исту, 
даље кат. парцелом 3721/1 КО Сурчин укључујући исту, до 
границе Зоне улазних праваца и даље границом Зоне ула-
зних праваца до обилазнице око Београда, даље обилазни-
цом до границе са кат. парцелом 5103/2 КО Добановци ис-
кључујући исту, даље кат. парцелама КО Добановци: 5238/2 
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укључујући исту, до границе са кат. парцелом 5092/2, даље 
кат. парцелом 5092/2 укључујући исту, до кат. парцеле 
5239/1, даље кат. парцелама КО Добановци: 5239/1, 5075/2, 
5074/2, 5073/2, 5072/2, 5071/2, 5070/2, искључујући све на-
ведене, до границе са КО Сурчин, даље кат. парцелама 
КО Сурчин: 3714/5, 3710/1, 3709/1, 3708/1, 3707/1, 3715/1, 
3732/1, 3445/2, 3445/3, 3444/3, 3443/3, 3442/3, 3441/3, 3440/3, 
3440/2, 3750/3, 3432/1, 3431/1, 3430/1, 3429/1, 3428/1, 3427/1, 
3426/1, 4227/3, 4150/1, 4150/6, 4150/2, 4149/3, 4270/1, 4158/3, 
4159/1, 4160/1, 4161/1, 4162/1, 4163/1, 4275/5, 4167/1, 4269/1, 
4148/1, 4147/1, 4146/1, 4145/1, 4144/1, 4143/1, 4142/1, 4141/1, 
4140/1, 4267/1, 4131/1, 4266/1, 3750/1, 3750/16 до границе са 
кат. парцелом 4003/2, даље кат. парцелама 4003/2, 4002/4, 
4002/5, 4259/2, 4019/2, 4020/2, 4021/2, 4022/3, 4022/4, 4023/2, 
4024/2, 4025/2, 4026/2, 4027/2, 4827/2, до границе са КО 
Нови Београд, искључујући све наведене, даље кат. парце-
лом 3925/2 КО Нови Београд искључујући исту, даље гра-
ницом КО Сурчин са КО Нови Београд, границом према 
графичком прилогу**, Марка Челебоновића, Норвешка, 
Грчка, Срђана Алексића до Недељка Гвозденовића, Сур-
чинском до Виноградске, Виноградском улицом до грани-
це са II зоном (непрофитно становање), границом II зоне 
до Зоне улазних праваца (северозападни део к.п. 6816/1 
КО Нови Београд), даље границом Зоне улазних праваца, 
до к.п. 6016/4 КО Нови Београд, даље преко западног дела 
к.п. 6016/4 КО Нови Београд, даље јужном границом к.п. 
6016/4, 6016/3, 6016/2, све КО Нови Београд, укључујући 
наведене к.п. даље западном границом к.п. 6017/2 и 6017/5, 
обе КО Нови Београд, искључујући наведене к.п. до кана-
ла Галовица, даље каналом Галовица, искључујући њега, до 
обилазнице око Београда.

Земун

Од раскрснице ауто-пута Београд-Нови Сад и улице 
Мајора Зорана Радосављевића, аутопутем, границом кат. 
парцела КО Батајница 2831/2, 2830/3, 2830/2 (укључујући 
парцеле), даље улицом Жарка Обрешког, Далматинске заго-
ре, Максима Бранковића, Војвођанских бригада, Саве Грки-
нића, Јована Бранковића, Царице Јелене, железничком пру-
гом, границом зоне улазних праваца, железничком пругом, 
32. Нова, ауто-путем Београд – Нови Сад до улице Мајора 
Зорана Радосављевића.

Обреновац – центар

Од раскрснице улица Милоша Обреновића и Војво-
де Путника, улицом Војводе Путника, Краља Александра 
I, Раденка Ранковића, Светог Владике Николаја, Светог 
Саве, Александра-Аце Симовића, Проте Матеје Ненадови-
ћа, Цара Душана, Немањина, Фрушкогорска, Попа Леонти-
ја Марковића, Фрушкогорска, Краља Милана, Кнеза Симе 
Марковића, Др. Арчибалда Рајса, Љубе Ненадовића, Ми-
лоша Обреновића, Белопољска, стазом поред канала, кана-
лом, стазом до Колубарске, каналом до улице Вашариште, 
улицом Вашариште, Милоша Обреновића до Војводе Пут-
ника. 

Лазаревац – центар

Од раскрснице улице Димитрија Туцовића и улице Же-
лезничке, Железничка, Вељка Влаховића, Стефана Немање, 
Др. Ђорђа Ковачевића, Душана Вукотића до реке Лукавице, 
даље реком Лукавицом до улице Димитрија Туцовића, Ди-
митрија Туцовића до раскрснице са улицом Железничком. 

Младеновац – центар

Од раскрснице улица Браће Баџак и Слободана Јовано-
вића, Слободана Јовановића, Краља Петра I, Војводе Пут-
ника, Краљице Марије, Јанка Катића, 8. марта, Краља Алек-
сандра Обреновића, Николе Пашића, Космајска, Витомира 
Богдановића – Бурзе, Браће Баџак до Слободана Јовановића. 

ПЕТА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Вишњицу (изузев зе-
мљишта које је у зони заштите зеленила, II и III зони), Слан-
це, Крњачу (изузев земљишта које је у зони заштите зелени-
ла, III и IV зони и Зони улазних праваца) и Борчу (изузев 
земљишта које је у зони заштите зеленила и IV зони).

Звездара

Обухвата катастарске општине: Велики Мокри Луг (изу-
зев земљишта које је у III и IV зони), Мали Мокри Луг (из-
узев земљишта које је у III и IV зони) и Миријево (изузев 
земљишта које је у III и IV зони).

Вождовац

Обухвата катастарске општине: Јајинци (изузев земљи-
шта које је у III и IV зони), сeверни део КО Раковица село 
од Кружног пута и железничке пруге Београд – Пожаревац, 
Кумодраж (изузев земљишта које је у III и IV зони) и север-
ни део КО Бели поток од железничке пруге Београд – Пожа-
ревац.

Раковица

Обухвата катастарске општине: Стара Раковица (изузев 
земљишта које је у зони заштите зеленила, II, III и IV зони), 
Кнежевац (изузев земљишта које је у III зони, зони улазних 
праваца и IV зони) и Ресник (изузев земљишта које је у IV 
зони и земљиште које је у VI зони – део насеља Рушањ).

Чукарица

Обухвата катастарске општине: Остружницу са припа-
дајућом површином акваторија до границе са зоном зашти-
те зеленила у Остружници, даље границом зоне заштите 
зеленила до Обреновачког друма, Обреновачким друмом до 
границе КО Остружница и КО Железник, овом границом и 
даље КО Железник (изузев земљишта које је у зони заштите 
зеленила, III зони, зони улазних праваца и IV зони).

Обухвата део Сремчице и то: од раскрснице Београдске 
и Дворжакове, Дворжакова, границом кат. парцеле 2903 
КО Сремчица (укључујући парцелу), Дворжакова, Горичка, 
границом комплекса постојећег колективног становања и 
комплекса школе и дечије установе, даље стазом око ком-
плекса колективног становања до Београдске, Београдском 
до Дворжакове.

Земун

Обухвата катастарске општине: Земун поље (изузев зе-
мљишта које је у III зони, зони улазних праваца и IV зони) 
и Батајницу (изузев земљишта које је у III зони, зони ула-
зних праваца и IV зони).
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Сурчин

Обухвата катастарске општине: Добановци (изузев зе-
мљишта које је у II зони и зони улазних праваца) и Сурчин 
(изузев земљишта које је у зони заштите зеленила, II, III, 
зони улазних праваца и IV зони).

Гроцка

Обухвата катастарску општину Калуђерицу.

Обреновац

Од укрштања границе КО Барич са КО Мала Моштани-
ца и Обреновачког пута, Обреновачким путем до реке Ко-
лубаре, реком Колубаром, границом КО Бело поље са КО 
Мислођин, границом КО Бело Поље са КО Велико Поље, 
границом КО Звечка са КО Велико поље, границом КО 
Звечка са КО Стублине, каналом Велика бара, границом 
КО Уровци са КО Звечка, железничком пругом до границе 
комплекса термоелектране „Никола Тесла – А*, границом 
комплекса термоелектране „Никола Тесла – А*, обалом реке 
Саве (укључујући и одређену површину акваторија), грани-
цом према графичком прилогу** преко копна до реке Саве 
на супротној страни, обалом реке Саве (укључујући и одго-
варајућу површину акваторија) до границе КО Барич са КО 
Мала Моштаница, том границом до Обреновачког пута (из-
узев земљишта које припада IV зони и зони специфичних 
намена – комплекс „Прве искре Барич”).

* План генералне регулације за објекте ТЕНТ са припа-
дајућом депонијом (”Служебени лист Града Београда”, број 
59/08).

** Измене и допуне Плана генералне регулације за део 
насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обренов-
цу („Служебени лист Града Београда”, број 14/08).

Лазаревац

Обухвата следеће улице: Ибарски пут од бр. 3–5 и од 
бр. 12–22, Димитрија Туцовића од улице М. Лазаревића до 
Ибарске магистрале, Војводе Мишића, Железничка од бр. 
2–12, Владике Николаја Велимировића од бр. 2–68 и од бр. 
1–57, Печанска, Браће Рибар, Николе Тесле, Живана Пауно-
вића, М. Живановића, Јанка Веселиновића, Проте Матеје, 
М. Макањића, Милана Ђуровића, Београдска, Луке Спа-
сојевића, Вука Караџића од бр. 1–17 и од бр. 2–18, Валан-
довска од бр. 2–8 и од бр. 1–11, Мије Алексића, Божидара 
Тодоровића, Косте Рацина, Војводе Степе од бр. 2–40 и од 
бр. 1–21, Видовданска, Браће Миловановић, Рабска, Ми-
лене Павловић–Барили, Шумадијска, Чедомира Поповића 
Солунца, Стеве Сингера, Драгојла Дудића, Милана Раки-
ћа, Радоја Домановића, Милана Предића, Ђорђа Живкови-
ћа, Н. Станојевића, Јована Јовановића – Змаја, Светозара 
Марковића, Ђуре Ђаковића, Др. Воје Даниловића, Бранка 
Крсмановића, Стефана Немање од бр. 13–23 и од бр. 16а–
44, Нова Његошева, Хајдук Вељка, Његошева, Станислава 
Сремчевића-Црног, Бошка Бухе, М. Поповића, Златибор-
ска, Милана Зарића, Тамнавска, Нишка, Козарачка, Савска, 
Авалска, Стара пруга од бр. 2–6, Јанка Стајчића од бр. 1–31 
и од бр. 2–50, Бранка Радичевића-непарна страна од броја 
27 до краја улице, Душана Вукотића – непарна страна, М. 
Лазаревића од бр. 2–82 и бр. 67–69, Вељка Влаховића-не-
парна страна, Стефана Немање од бр. 2–44 и од бр. 15–23, 
Др. Ђорђа Ковачевића од бр. 29–45 и од бр. 18–66 (изузев 
земљишта које припада IV зони). 

Младеновац
Од раскрснице улица Краља Петра I и Славка Манојло-

вића, Краља Петра I, Десанке Максимовић, Шарпланинска, 
Јанка Веселиновића, Славка Манојловића, Милована Вида-
ковића, преко блока до Милутина Миланковића, Милова-
на Видаковића, преко блока до улице Сестара Марјановић, 
преко блока до Николе Пашића, Николе Пашића, Михаила 
Миловановића, границом гробља (укључујући гробље) до 
Дедињске, Дедињска, Вука Караџића, Космајска, Николе 
Пашића, Краља Александра Обреновића, 8. марта, Јанка 
Катића, Краљице Марије, Војводе Путника, Краља Петра 
I, Слободана Јовановића, Браће Баџак, Краља Петра I до 
Славка Манојловића.

ШЕСТА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Велико село (укључују-
ћи и одређену површину акваторија) и Овчу са припадају-
ћом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони 
улазних праваца).

Земун
Обухвата катастарску општину Угриновце.

Вождовац

Обухвата катастарске општине: Раковица село (изузев 
земљишта које је у V зони), Пиносаву и Бели поток (изузев 
земљишта које је у V зони).

Раковица 

Од к.п. 2833/12, 2833/11, 2833/10, све КО Ресник укљу-
чујући све наведене к.п. даље преко к.п. 2906/2 КО Ресник, 
укључујући западни део наведене к.п. до к.п. 2929/14 КО 
Ресник, даље границом к.п. 2929/14, 2929/2, 2961/3, 2961/2, 
2961/1, 2960/1, 2960/3, 2960/2, 2960/6, 2960/5, све КО Ресник, 
обухватајући све наведене к.п. даље јужном границом к.п. 
2906/2 КО Ресник, даље границом к.п. 2958/12, 2958/11, 
2958/10, 2958/9, 2958/8, 2957/3, 2957/2, 2956/2, 2956/1, 2955, 
све КО Ресник, укључујући све наведене к.п. даље границом 
к.п. 2957/1, 2958/2, 2958/3, 2959/10, 2959/6, 2959/5, 2923/1, 
2924/3, 2924/2, 2925/1, 2854/4, 2854/10, све КО Ресник, укљу-
чујући све наведене к.п. (део насеља Рушањ). 

Чукарица

Обухвата катастарске општине: Умку (укључујући и 
одређену површину акваторија), Велику Моштаницу, Срем-
чицу (изузев земљишта које је у V зони) и Рушањ (изузев 
земљишта које је у зони улазних праваца).

Обреновац
Обухвата катастарске општине: Малу Моштаницу 

(укључујући и одређену површину акваторија), Барич (изу-
зев земљишта које је у зони заштите зеленила, V и зони спе-
цифичних намена), Мислођин (изузев земљишта које је у V 
и зони специфичних намена), Бело поље (изузев земљишта 
које је у IV и V зони), Звечку (изузев земљишта које је у V 
зони), Уровце (изузев земљишта које је у V и зони специ-
фичних намена), Бргулице, Ратаре и Кртинску укључујући 
и одређену површину акваторија (изузев земљишта које је у 
зони специфичних намена). 
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Лазаревац

Обухвата следеће улице: Ибарска магистрала јужно до 
пута за Дом у Петки, северно од бр. 7–23 (до пута за сточну 
пијацу), Лајковачка пруга од бр. 14–28 и од бр. 1–37, Владике 
Николаја Велимировића од броја 70 и од броја 59 до улице 
Ракића сокак, Ракића сокак, Ботаничка, Милице Стојадино-
вић – Српкиње, Бранка Пешића, Славише Ђорђевића, Со-
лунска, Зорана Радмиловића, Милована Глишића, Рударска, 
Војводе Вука, Браће Југовића, Радничка, Хаџи Рувимова, 
Јовице Ивковића, Милована Лазаревића од бр. 84–146 и од 
бр. 71–127, Васе Чарапића, Шушњарска, Војводе Путника, 
Боре Станковића, Филипа Вишњића, Вука Караџића од бр. 
19–155а и од бр. 20–162, Марка Орешковића, П. Антонијеви-
ћа-Баше, Саве Ковачевића, А. Недељковића, М. Илића-Чиче, 
Косте Абрашевића, Мајора Гавриловића, Живорада Јездими-
ровића, Рудовачка, М. Бојића, Валандовска од бр. 10 до кра-
ја улице и од бр. 13 до краја улице, Војислава Илића, Ратка 
Ранковића, Д. Даниловића, Храстова, Војводе Степе од бр. 
42–100 и од бр. 23–115, Тополска, Брестова, Цвијићева, Ма-
рије Бурсаћ, Јелене Ћетковић, Богдана Грујића, Проте Сми-
љанића, Радована Драговића, Фрање Клуз, А. Миладинови-
ћа, Малог Радојице, Душана Радовића, 27. марта, Рибарска, 
Саве Сирогојног, Соње Маринковић, Узун Миркова, Ускочка, 
Ј. Јанковића, Бреза, Симе Шолаје, Жичка, Раваничка, Грача-
ничка, Опленачка, Кнегиње Милице, Југ Богданова, Живоји-
на Жујовића, Венчачка, Бранка Ћопића, Надежде Петровић, 
Танаска Рајића, Михаила Пупина, Сакуљинска, Липов лад, 
Панчићева, Дринке Павловић, А. Белића, Дрењански пут, 
1300 каплара, Дринска, Д. Јерковић, Липовичка, Кнеза Ми-
лоша, Поп Ранкова, Б. Марковића, П. Јовановића, Церска, 
Ивана Миловановића од бр. 1–21 и од бр. 2–20, Вишеградска, 
Ж. Кузмановића, Л. Грубора, Исидоре Секулић, Андрије Жи-
војиновића, Станимира Пауновића, Чеде Полкића, Станоја 
Главаша, Бојана Ступице, В. Глигорића, Кривајска, Лабска, 
Ситничка, Тимочка, Бранислава Милутиновића, Стефана 
Немање од гробља од бр. 25 до краја улице и од бр. 46 до кра-
ја улице, Јоакима Вујића, Јована Дучића, Омладинска, Лазе 
Костића, Светосавска, Зеочка, Јастребачка, Фрушкогорска, 
Мајдампечка, Буровска, Студеничка, Пештанска, Топличка, 
Шопићки пут – Борска, Делиградска, Ђердапска, Бањалучка, 
Лазе Лазаревића, Рудничка, Медошевачка, Космајска, Цвето-
вачка, Јагодинска, Сјеничка, Копаоничка, Брегалничка, Ђур-
ђевданска, Милунке Савић, Воје Ђурића, Шест авијатичара, 
Др. П. Чубровића, Мишарска, Маричка, Бањичка, Дивчибар-
ска, Зетска, 4. јула, Петра Кочића, Ужичка, Марка Миљанова, 
Ивана Цанкара, Романијска, Иве Андрића, Гаврила Прин-
ципа, Комска, 7. јула, Охридска, Старине Новака, Ибарска, 
Петра Муњаса, Сувоборска, Проте Чеде, Јанка Стајчића од 
Дома културе од бр. 33–141 и од броја 52 до пута за Ново гро-
бље, насеље Јелав у Барошевцу. 

Младеновац
Ова зона обухвата земљиште у границама Генералног 

плана Младеновца 2021. („Службени лист Града Београда”, 
број 9/05) које није обухваћено IV и V зоном.

Барајево

Део КО Барајево који је обухваћен Регулационим пла-
ном Центар Барајево („Служебени лист Града Београда”, 
број 22/98), Детаљним урбанистичким планом МЗ „Гај”, 1а 
етапа („Службени гласник РС”, број 4/89), као и простор ре-
ализованог колективног становања непосредно уз 1а етапу 
Детаљног урбанистичког плана МЗ „Гај”.

Гроцка

Обухвата катастарске општине: Гроцку са припадају-
ћом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони 
заштите зеленила), Ритопек (укључујући и одређену повр-
шину акваторија), Болеч, Лештане и Винчу (укључујући и 
одређену површину акваторија).

СЕДМА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Ковилово са припадају-
ћом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони 
заштите зеленила) и Комареву хумку.

Сурчин

Обухвата катастарске општине: Бечмен и Јаково (укљу-
чујући и одређену површину акваторија).

Вождовац

Обухвата катастарску општину: Рипањ и Зуце (изузев 
земљишта које је у зони улазних праваца). 

Обреновац

Обухвата катастарске општине: Јасенак, Дражевац, Ве-
лико поље, Стублине, Грабовац (изузев земљишта које је у 
зони специфичних намена), Скелу са припадајућом повр-
шином акваторија (изузев земљишта које је у зони заштите 
зеленила и зони специфичних намена) и Ушће (изузев зе-
мљишта које је у зони специфичних намена). 

Лазаревац

Обухвата катастарске општине: Шопић (изузев земљи-
шта које је у IV, V и зони специфичних намена), Бурово 
(изузев земљишта које је у VI и зони специфичних намена), 
Дрен (изузев земљишта које је у VI зони), Лукавицу (изу-
зев земљишта које је у VI зони), Стубицу (изузев земљишта 
које је у VI зони), Шушњар (изузев земљишта које је у VI 
зони), Петку (изузев земљишта које је у VI зони), Вреоце 
(изузев земљишта које је у зони специфичних намена), Ве-
лике Црљене (изузев земљишта које је у зони специфичних 
намена), Степојевац (изузев земљишта које је у зони спе-
цифичних намена), Зеоке (изузев земљишта које је у зони 
специфичних намена), Медошевац (изузев земљишта које је 
у зони специфичних намена) и Цветовац (изузев земљишта 
које је у зони специфичних намена).

Младеновац

Обухвата катастарске општине: Рајковац (изузев земљи-
шта које је у VI зони), Младеновац – село (изузев земљи-
шта које је у VI зони), Границе (изузев земљишта које је у VI 
зони), Међулужје (изузев земљишта које је у VI зони) и Мла-
деновац – варош (изузев земљишта које је у IV, V и VI зони).

Барајево

Обухвата катастарске општине: Барајево (изузев земљи-
шта које је у зони заштите зеленила и VI зони), Мељак, Вра-
нић, Баћевац и Гунцате.
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Гроцка
Обухвата катастарске општине: Врчин (изузев земљи-

шта које је у зони улазних праваца), Заклопачу, Бегаљицу и 
Брестовик (укључујући и одређену површину акваторија).

Сопот
Део КО Сопот који обухвата простор: од раскрснице улица 

Лазе Ивановића и Милосава Влајића, улицом Лазе Ивановића, 
Степе Степановића, границом кат. парцела КО Сопот 1202/40, 
1202/41, 1189/11, 1189/8, 1189/5 1189/4 (укључујући парцеле), 
улицом Генерала М. Васића, Рада Маричића, даље преко кат. 
парцеле 3446, границом кат. парцела 1777, 1778, 1780/8, 1780/1, 
1780/4, 1780/3, 1780/6, 1780/5, 1780/2 (укључујући парцеле), 
границом потока (не укључујући га) до Краља Петра I, Краља 
Петра I, Теслина, границом кат. парцела 1894/5, 1894/2, 1895/3, 
1892/1, 1892/2 (укључујући парцеле), преко потока даље грани-
цом потока (не укључујући га), границом кат. парцела 2231/2, 
2230/1, 2225/2, 2224, 2296/11, 2318 (укључујући парцеле), ули-
цом Јанка Катића, границом кат. парцела 2306, 2305, 2304/1, 
2304/2, 2303 (укључујући парцеле), Кнеза Милоша, границом 
кат. парцеле 2436/5 (не укључујући парцелу), даље границом 
кат. парцела 2435/1, 2454/1, 3118, 2557, 2558, 2609, 3113/3, 2610, 
2612, 2613, 2622, 2623 (укључујући парцеле), Космајска, грани-
цом кат. парцела 2635/1 (укључујући парцелу), 2667 (не укљу-
чујући парцелу), 2639/7, 2652, 2655, 2656/1 (укључујући парце-
ле), Јелице Миловановић, границом кат. парцела 1537, 1508, 
1507, 3401/1, 1624/3, 1625/1 (укључујући парцеле) до Милосава 
Влајића, Милосава Влајића до Лазе Ивановића. 

ОСМА ЗОНА

Палилула
Обухвата катастарске општине: Лепушницу и Бесни 

Фок са припадајућом површином акваторија (изузев зе-
мљишта које је у зони заштите зеленила).

Сурчин
Обухвата катастарске општине: Петровчић, Прогар 

(укључујући и одређену површину акваторија) и Бољевце 
(укључујући и одређену површину акваторија).

Обреновац
Обухвата катастарске општине: Орашац, Вукићевицу, 

Љубинић, Трстеницу, Пироман, Бровић, Пољане, Конатице, 
Баљевац и Дрен (изузев земљишта које је у зони специфич-
них намена). 

Лазаревац
Обухвата катастарске општине: Врбовно, Лесковац, Со-

колово, Јунковац (изузев земљишта које је у зони специ-
фичних намена), Араповац (изузев земљишта које је у зони 
специфичних намена), Миросаљце (изузев земљишта које 
је у зони специфичних намена), Стрмово (изузев земљишта 
које је у зони специфичних намена), Пркосаву (изузев зе-
мљишта које је у зони специфичних намена), Рудовце (из-
узев земљишта које је у зони специфичних намена), Мале 
Црљене (изузев земљишта које је у зони специфичних наме-
на), Барошевац (изузев земљишта које је у зони специфич-
них намена), Бистрицу, Трбушницу, Крушевицу, Брајковац, 
Барзиловицу, Дудовицу, Чибутковицу и Жупањац.

Младеновац
Обухвата катастарске општине: Сенају, Шепшин, Вла-

шку, Дубону, Велику Крсну, Ковачевац (изузев земљишта 

које је у VI зони), Рабровац, Јагњило, Марковац, Пружато-
вац, Велику Иванчу, Кораћицу (изузев земљишта које је у 
VI зони), Малу Врбицу и Амерић. 

Барајево
Обухвата катастарске општине: Бождаревац, Лисовић, 

Велики Борак, Бељину, Манић, Рожанце, Арнајево и Шиља-
ковац.

Гроцка
Обухвата катастарске општине: Дражањ, Пударце, Ка-

мендол, Умчаре и Живковац.

Сопот
Обухвата катастарске општине: Сопот (изузев земљи-

шта које је у VII зони), Раљу, Малу Иванчу, Поповић, Мали 
Пожаревац, Ђуринце, Неменикуће, Рогачу, Дрлупу, Дучину, 
Сибницу, Слатину, Стојник, Губеревац, Бабе и Парцане. 

ЗОНА СПЕЦИФИЧНИХ НАМЕНА

Обреновац
Комплекс термоелектране „Никола Тесла-А” и депоније 

пепела и шљаке, укључујући и одређену површину аквато-
рија реке Саве у контактној зони са комплексом (делови КО 
Уровци и КО Кртинска), а према Плану генералне регула-
ције за објекте ТЕНТ са припадајућом депонијом (”Служе-
бени лист gрада Београда”, број 59/08).

Постојећи и планирани комплекс термоелектране „Ни-
кола Тесла-Б” и депонија пепела и шљаке (укључујући и 
одређену површину акваторија реке Саве у контактној зони 
са комплексом), а према Просторном плану општине Обре-
новац („Служебени лист Града Београда” брoj 38/07), као и 
простор дуж пута од термоелектране до депоније пепела и 
шљаке обострано у дубини од 50 m од регулације пута (де-
лови КО Ушће, КО Скела, КО Грабовац и КО Дрен).

Комплекс фабрике „Прва искра-Барич” (делови КО Ба-
рич и КО Мислођин).

Лазаревац
Комплекс обухваћен границом експлатационог подруч-

ја према Просторном плану подручја експлоатације Колу-
барско-лигнитског басена („Службени гласник РС”, број 
122/08) (КО Сакуља и делови КО Медошевац, КО Цветовци, 
КО Рудовци, КО Пркосава, КО Стрмово, КО Мали Црљени, 
КО Барошевац, КО Миросаљци, КО Араповац, КО Зеоке, 
КО Бурово, КО Шопић, КО Вреоци, КО Степојевац, КО Ве-
лики Црљени и КО Јунковац).

Члан 2.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи: 
„Саставни део текстуалног описа граница зона из чла-

на 1. ове одлуке чини графички прилог у аналогном и елек-
тронском облику. У случају неслагања текстуалног дела и 
графичког прилога, примењује се графички прилог.

Попис катастарских парцела и границе катастарских оп-
штина су урађене на основу расположивих подлога и орто-
фото снимака из 2018. и 2020. године.”.

Члан 3.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.
Скупштина Града Београда

Број 4-700/22-С, 25. октобрa 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. 
октобра 2022. године, на основу члана 8. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС’’, бр. 
62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 124/14 
– усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 
83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17 – усклађени дин. из-
носи, 89/18 – усклађени дин. износи, 95/18 – др. закон, 86/19 
– усклађени дин. износи, 126/20 – усклађени дин. износи и 
99/21 – усклађени дин. износи и 111/21 – др. закон), члана 
25. тачка 9. Статута Града Београда (,,Службени лист Гра-
да 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

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ 

Члан 1.
У Одлуци о висини стопе пореза на имовину (,,Слу-

жбени лист Града Београда’’, бр. 56/13, 87/14, 69/15, 113/16, 

78/17, 95/17, 108/18 и 110/21), после члана 2ђ додаје се нови 
члан који гласи:

„Члан 2е

Порез на имовину за 2023. годину за непокретност об-
везника који не води пословне књиге, за одговарајућу повр-
шину исте непокретности, може бити утврђен у износу који 
је до 5% увећан у односу на припадајућу пореску обавезу 
тог обвезника за 2022. годину.” .

Члан 2.

Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-
града”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. годинe.

Скупштина Града Београда
Број 4-699/22-С, 25. октобра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2022. године, на основу члана 6. став 5. и члана 7а став 1. 
Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „Службени лист СРЈ”, број 42/02 – одлука СУС и „Слу-
жбени гласник РС”, бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14 – др. 
закон, 95/18, 99/18 – одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21), 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

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА ТЕРИТО-

РИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023. ГОДИНУ 

Члан 1.
Овoм одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији Града Београда 

за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину. 

Члан 2.
Зоне и најопремљеније зоне на територији Града Београда за утврђивање пореза на имовину одређене су посебном 

одлуком Скупштине Града Београда.

Члан 3.
Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на територији Града Београда за утврђивање 

пореза на имовину за 2023. годину, износе:

  Грађевинско 
земљиште

Пољопри-
вредно 

земљиште

Шумско 
земљи-

ште
Стан Кућa за 

становање

Пословне зграде 
и други (надзем-
ни и подземни) 

грађевински 
објекти који слу-
же за обављање 

делатности

Гараже и 
помоћни 
објекти

Друго 
земљиште

Прва зона – Екстра зона пословања 71.957     236.934 194.645 343.626 158.602
Прва зона – Екстра зона становања 73.735     247.720 232.110 212.017 104.560
Прва зона 71.957     227.978 194.645 256.118 119.908
Друга зона 29.548 475   168.752 142.492 190.473 78.993
Трећа зона 10.172 475 155 122.371 96.519 127.491 57.304
Четврта зона 4.279 463 155 103.225 70.891 104.097 41.191
Пета зона 3.089 301 155 92.896 61.795 90.424 33.257
Шеста зона 1.815 176 155 71.427 49.060 73.658 26.489
Седма зона 1.222 103 114 61.093 44.561 54.435 22.168
Осма зона 861 79 75 43.428 35.201 43.526 17.902
Зона заштите зеленила 1 18.144 443 114 149.462 133.075 163.437 66.131
Зона заштите зеленила 2 1.747 165 115 67.211 47.654 65.511 24.954
Зона улазних праваца 6.815 475 135 103.294 84.151 128.121 52.686
Зона специфичних намена 1.299 119 115 67.211 47.654 57.206 22.186
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Члан 4.
Неизграђено грађевинско земљиште, које се користи 

искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, 
односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на 
имовину за 2023. годину разврстава се у пољопривредно, 
односно у шумско земљиште. 

Гајењем биљака, односно садног материјала, односно 
шума, сматра се гајење (једногодишњих, двогодишњих, 
односно вишегодишњих) биљака, односно гајење садног 
материјала, односно гајење шума, које је класификовано у 
области пољопривреда, шумарство и рибарство, у складу са 
прописом којим се уређује класификација делатности. 

Члан 5.
Одлуку објавити на интернет-страни Града Београда – 

портал Секретаријата за јавне приходе Градске управе Града 
Београда.

Члан 6.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.
Скупштина Града Београда

Број 4-698/22-С, 25. октобра 2022. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. окто-
бра 2022. године, на основу члана 6. став 2. Закона о порезима 
на имовину („Службени гласник РС”, бр. 26/01, „Службени 
лист СРЈ”, број 42/02 – одлука СУС и „Службени гласник РС”, 
бр. 80/02, 80/02 – др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 
78/11, 57/12 – одлука УС, 47/13, 68/14 – др. закон, 95/18, 99/18 
– одлука УС, 86/19, 144/20 и 118/21), члана 31. тачка 7) Стату-
та 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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И 
НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
БЕОГРАДА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Члан 1.
У Одлуци о одређивању зона и најопремљенијих зона на 

територији Града Београда за утврђивање пореза на имови-
ну („Службени лист Града Београда”, бр. 55/13, 87/14, 69/15 
и 78/17), члан 2а мења се и гласи:

„Саставни део текстуалног описа граница зона чини 
графички прилог у аналогном и електронском облику. 

У случају неслагања текстуалног дела и графичког при-
лога, примењује се графички прилог.

Попис катастарских парцела и границе катастарских оп-
штина су урађене на основу расположивих подлога и орто-
фото снимака из 2018. и 2020. године.”. 

Члан 2.
У Одлуци Списак зона који је саставни део ове одлуке, 

мења се и гласи:
„ПРВА ЗОНА

Стари део Београда
Од ушћа Топчидерске реке у Саву, обалом реке Саве 

(укључујући и одређену површину акваторија), даље преко 

копна у осовини Великих степеница до Карађорђеве улице, 
Карађорђева, Париска, Тадеуша Кошћушка, Булевар војводе 
Бојовића, Дунавска, Тадеуша Кошћушка, даље испод над-
вожњака до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укљу-
чујући и одређену површину акваторија) до Панчевачког 
моста, Панчевачким мостом до Булевара деспота Стефана, 
Булевар деспота Стефана, Партизански пут, Митрополита 
Петра, Здравка Челара, Старине Новака, Кнеза Данила, Вој-
воде Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, Поп Стојанова, 
Жичком и Војислава Илића до Господара Вучића (укључују-
ћи први ред грађевинских парцела – непарна страна улице), 
Господара Вучића, Војводе Пријезде, Дели Радивоја, Митро-
полита Стратимировића, Устаничка, Небојшина, Бокељска, 
Булевар ослобођења, Стефана Првовенчаног, Прешернова, 
Трише Кацлеровића, Табановачка, Булевар ослобођења, 
Војводе Степе, Јове Илића, Булевар ослобођења, Вељка Лу-
кића-Курјака, Црнотравска, даље колским пролазом до Ми-
хаила Аврамовића, Михаила Аврамовића, границом блока 
62 (не укључујући тај блок)*, границом према графичком 
прилогу* до Милана Благојевића-Шпанца, Милана Благоје-
вића-Шпанца, Баја Пивљанина, Велисава Вуловића, Михаи-
ла Аврамовића, Булевар кнеза Александра Карађорђевића, 
границом кат. парцела КО Савски венац 20682/3, 20682/9, 
20682/6, 20654/1 (не укључујући парцеле), 20654/2 (укљу-
чујући парцелу), Јована Жујовића, у продужетку до улице 
Уроша Предића, Уроша Предића, Теодора Драјзера, грани-
цом према графичком прилогу*, Булевар војводе Мишића, 
Радничком до Топчидерске реке, Топчидерском реком до 
ушћа у Саву.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

Чукарица

Од раскрснице улица Кнеза Вишеслава и Петра Мар-
тиновића, улицом Петра Мартиновића, Београдског бата-
љона, Благоја Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 КО 
Чукарица (не укључујући парцелу), границом грађ. парцела 
од бр. 115В до бр. 107В у улици Благоја Паровића – пролаз 
(укључујући парцеле), границом грађ. парцела од бр. 107В у 
ул. Благоја Паровића – пролаз до бр. 36 у ул. Зимоњићевој 
(укључујући парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, улицом 
Кнеза Вишеслава до Петра Мартиновића. 

Нови Београд и Земун

Од обале реке Саве Булеваром Михаила Пупина, Буле-
вар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина, 
колским пролазом између блокова 12 и 13, границом кат. 
парцеле 1046/1 КО Нови Београд (не укључујући парце-
лу) до Булевара Николе Тесле, Булеваром Николе Тесле до 
раскрснице са улицом Алексиначких рудара, у продужетку 
улице Алексиначких рудара пролазом поред хотела „Југо-
славија” до реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и 
одређену површину акваторија) до тачке у осовини Кара-
матине улице, Караматина, Његошева, Главна, Орачка, око 
Сенског трга, Вртларска, 22. октобра, Александра Дубчека, 
Булевар Михаила Пупина, Омладинских бригада, грани-
цом железничке пруге до Тошиног бунара, Тошин бунар, 
око блока 65 до Милутина Миланковића, границом кат. 
парцела КО Нови Београд 2906/3 (не укључујући парцелу), 
2906/24, 2990 (укључујући парцеле), Омладинских бригада, 
Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, у продужетку до 
реке Саве, обалом реке Саве до Бранковог моста (укључују-
ћи и одређену површину акваторија). 
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Од раскрснице улица Партизанске авијације и Стоја-
на Аралице, улицом Стојана Аралице, Николе Добровића, 
преко блока до Димитрија Георгијевића-Старика, Димитри-
ја Георгијевића – Старика, преко блока до Благоја Марјано-
вића-Моше, преко блока границом комплекса фудбалског 
игралишта до ауто-пута Београд–Загреб, аутопутем до ули-
це Партизанске авијације, улицом Партизанске авијације до 
Стојана Аралице. 

ПРВА ЗОНА – ЕКСТРА ЗОНА СТАНОВАЊА

Дедиње

Од раскрснице Булевара кнеза Александра Карађорђе-
вића са улицом Др. Милутина Ивковића, улицом Др. Ми-
лутина Ивковића, границом грађевинских парцела 3-1 и 3-5 
(укључујући парцеле)*, Ружићева, Симе Лукина – Лазића, 
Пуковника Бацића, Љутице Богдана, Бањички венац, Вељка 
Лукића-Курјака, границом блокова 26*, 33* и 36* (не укљу-
чујући те блокове), Незнаног јунака, Паје Адамова, Васка 
Попе, Михаила Аврамовића, границом комплекса ортопед-
ске болнице „Бањица”*, Омладинска, границом комплек-
са ортопедске болнице „Бањица”*, границом блока 62* (не 
укључујући блок), границом према графичком прилогу*, 
Велисава Вуловића, границом грађевинских парцела 55-1, 
55-2 и 55-3 (не укључујући парцеле)*, Александра Тирнани-
ћа-Тиркета, Милана Благојевића-Шпанца, Баја Пивљанина, 
Велисава Вуловића, Михаила Аврамовића, Булевар кнеза 
Александра Карађорђевића, границом кат. парцела КО Сав-
ски венац 20682/3, 20682/9, 20682/6, 20654/1 (не укључујући 
парцеле), 20654/2 (укључујући парцелу), Јована Жујовића, у 
продужетку до улице Уроша Предића, Уроша Предића, Тео-
дора Драјзера, границом према графичком прилогу*, грани-
цом грађевинских парцела 33-5 (не укључујући парцелу)* и 
33-6 (укључујући парцелу)*, Сање Живановић, Војводе Дој-
чина, Дрварска, Жанке Стокић, Змаја Огњена – Вука, Ко-
сте Главинића, границом комплекса за дечију и социјалну 
заштиту и за науку – део блока 41 (не укључујући тај ком-
плекс)*, Васе Пелагића, Чолак-Антина, Козјачка, Булевар 
војводе Путника, Булевар кнеза Александра Карађорђевића 
до Др. Милутина Ивковића. 

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).”

Чукарица

Од границе кат. парцеле 13350/3 КО Чукарица (не укљу-
чујући парцелу) са улицом Зимоњићевом, границом кат. 
парцела КО Чукарица 13350/3, 13354/4, 13348/17, 13348/13, 
13348/18, 13348/13, 13348/5 (не укључујући парцеле) до 
Жарковачке, Жарковачка, Београдског батаљона, Благоја 
Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 КО Чукарица (не 
укључујући парцелу), даље границом грађ. парцела од бр. 
115В до бр.107В у Благоја Паровића – пролаз (укључујући 
парцеле), границом грађ. парцела од бр. 107В у Благоја Па-
ровића – пролаз до бр. 36 у Зимоњићевој (укључујући пар-
целе), Зимоњићевом до кат. парцеле 13350/3 КО Чукарица.

ПРВА ЗОНА – ЕКСТРА ЗОНА ПОСЛОВАЊА

Стари део Београда

Од раскрснице улица Париске и Грачаничке, Грачанич-
ка, Рајићева, Цара Лазара, Маршала Бирјузова до Сремске, 
преко тунела степеништем до Призренске, Призренска, 

Краљице Наталије, Масарикова, Ресавска, Краља Милана, 
Светозара Марковића, Немањина, Краља Милутина, Бир-
чанинова, Булевар Ослобођења, Кнегиње Зорке, Макензи-
јева, Алексе Ненадовића, Његошева, Светозара Маркови-
ћа, Мишарска, Ресавска, Крунска, Андрићев венац, Краља 
Милана, Драгослава Јовановића, Дечанска, Браће Југовића, 
Краља Петра I, Змаја од Ноћаја, Цара Уроша, Цинцар Јанко-
ва, Париском до раскрснице са Грачаничком. 

Нови Београд

Од раскрснице Булевара Николе Тесле и улице Ушће, 
улицом Ушће, Милентија Поповића, Булевар Арсенија Чар-
нојевића, Владимира Поповића, у продужетку улице Влади-
мира Поповића планираном саобраћајницом преко блока 
20 до раскрснице са Булеваром Михаила Пупина, даље Бу-
леваром Николе Тесле до раскрснице са улицом Ушће. Ова 
зона обухвата блокове 16, 19 и 20. 

Први ред објеката уз Булевар Михаила Пупина од броја 
85а (укључујући тај број) до Антифашистичке борбе, Ан-
тифашистичке борбе, Булевар Зорана Ђинђића, Шпанских 
бораца до Булевара Михаила Пупина, први ред објеката 
уз Булевар Михаила Пупина до броја 117а (укључујући тај 
број). Ова зона, обухвата блок 26 и делове блокова 21 и 30. 

Од Булевара Николе Тесле, улицом Трешњин цвет, Бу-
левар уметности, Булевар Зорана Ђинђића, пролазом иза 
објекта „Меркатор” до Булевара Михаила Пупина, Булевар 
Михаила Пупина, Алексиначких рудара до Булевара Нико-
ле Тесле. Ова зона обухвата блок 11а и део блока 31. 

ДРУГА ЗОНА

Стари део Београда

Од реке Дунав Панчевачким мостом до Булевара деспо-
та Стефана, Булевар деспота Стефана, Партизански пут, 
Митрополита Петра, Здравка Челара, Старине Новака, 
Кнеза Данила, Војводе Бране, Војводе Саватија, Тршћанска, 
Поп Стојанова, границом првог реда грађевинских парцела 
уз улице Жичку и Војислава Илића (не укључујући парцеле) 
до Господара Вучића, Господара Вучића, Војводе Пријезде, 
Дели Радивоја, Митрополита Стратимировића, Устаничка, 
Небојшина, Бокељска, Булевар ослобођења, Стефана Прво-
венчаног, Прешернова, Трише Кацлеровића, Табановачка, 
Булевар Ослобођења, Војводе Степе, Јове Илића, Булевар 
Ослобођења, Црнотравска, колским пролазом до Михаи-
ла Аврамовића, Михаила Аврамовића, границом блока 62* 
(укључујући блок), границом према графичком прилогу* до 
Милана Благојевића – Шпанца, Милана Благојевића-Шпан-
ца, границом кат. парцеле 20660/1 КО Савски венац (не 
укључујући парцелу), границом кат. парцела КО Стара Ра-
ковица 2377/1, 31/1 (не укључујући парцеле), даље Тавчаре-
вом, Пере Велимировића, Борска, Баштованска, Бебелова, 
Војводе Степе (укључујући први ред грађевинских парцела 
– непарна страна) до Омишке, Омишка, Милана Распопо-
вића, Љубе Шерцера, Качерска, Гостиварска, Витановачка, 
Кумодрашка, границом грађ. парцела у Кумодрашкој бр. 63 
и 65 до Љубе Ковачевића, Љубе Ковачевића, Бакарска, Ми-
шка Јовановића, Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, 
Владимира Томановића, Михаила Тодоровића, Устаничка, 
Гламочка, Пљеваљска, Др. Велизара Косановића, Живка 
Давидовића, Булевар краља Александра, Војводе Довезен-
ског, Арадска, Хекторовићева, Букурешка, Милана Ракића, 
Кордунашка, Чингријина, границом према графичком при-
логу**, Кордунашка, границом према графичком прило-
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гу**, Војводе Симе Поповића, границом према графичком 
прилогу**, Трнавска, Новице Церовића, границом према 
графичком прилогу**, Вељка Дугошевића, границом према 
графичком прилогу**, Волгина, Драгослава Срејовића, Три-
главска, Јастребачка, Патриса Лумумбе, Триглавска, Урал-
ска, Патриса Лумумбе, Миријевски булевар, Вишњичка, Ви-
шњичком до Анице Савић – Ребац, у осовини улице Анице 
Савић – Ребац до дунавског рукавца, обалом дунавског ру-
кавца до шпица Аде Хује (укључујући и дунавски рукавац), 
даље обалом Аде Хује (укључујући и одређену површину 
акваторија) до Панчевачког моста. 

Од раскрснице улица Драгослава Срејовића и Оштрељ-
ске**, Оштрељском**, улица Нова 2**, границом кат. парцела 
КО Звездара 2208, 2209, 2210 (укључујући парцеле) до Дра-
гослава Срејовића, Драгослава Срејовића до Оштрељске**.

Од раскрснице улице Драгослава Срејовића и пешачке 
стазе**, пешачком стазом** до Нишавске**, Нишавска**, 
Астрономска**, границом зоне 3 (укључујући ту зону)**, 
Каменорезачка**, улица А-6**, (Друговачка), Јованке Рада-
ковић, Драгослава Срејовића до раскрснице са пешачком 
стазом**.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

** План детаљне регулације за подручје градске 
парк-шуме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист 
Града Београда”, број 7/12).

Чукарица

Од раскрснице Топчидерске реке и Радничке, Раднич-
ком, Булевар Војводе Мишића, границом према графичком 
прилогу*, трамвајском пругом, Паштровићева, Пожешка, 
Кнеза Вишеслава, Петра Мартиновића, Београдског бата-
љона, Благоја Паровића, границом кат. парцеле 13458/1 КО 
Чукарица (укључујући парцелу), даље границом грађ. пар-
цела од бр. 115В до бр. 107В у улици Благоја Паровића-про-
лаз (не укључујући парцеле), границом грађ. парцела од бр. 
107В у ул. Благоја Паровића-пролаз до бр. 36 у ул. Зимоњи-
ћевој (не укључујући парцеле), Зимоњићева, Жумберачка, 
Кнеза Вишеслава, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, 
Владимира Роловића, Олимпијских игара, Ратка Митро-
вића, Ђорђа Огњеновића, Пожешка, Маршала Толбухина 
(Лазаревачки друм), затим улицом Милорада Јовановића, 
до границе к.п. 12771/1, КО Чукарица („Карнак”), искључу-
јући њу, а затим уз к.п. 12591/20, 12596/4, 12597/2, 12597/4, 
12598/2, 12599/3, 11783/1, све КО Чукарица, искључују-
ћи све наведене катастарске парцеле. Даље границом к.п. 
11783/2 КО Чукарица, искључујући њу, до границе уже зоне 
санитарне заштите, односно до саобраћајнице М19 – Обре-
новачки друм – Савска магистрала, Радничком до Топчи-
дерске реке. 

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

Нови Београд и Земун

Од раскрснице улица Омладинских бригада и Јурија Га-
гарина, Јурија Гагарина, Антифашистичке борбе, у проду-
жетку улице до реке Саве, обалом реке Саве (укључујући 
и одређену површину акваторија) до тачке у продужетку 
границе комплекса за непрофитно и социјално становање 
и спорт западно од насеља Др. И. Рибар, даље границом 
овог комплекса (укључујући комплекс) до Виноградске, 
Виноградска, Војвођанска, Гандијева, Партизанских ави-
јација, Стојана Аралице, Николе Добровића, Димитрија 
Георгијевића – Старика, преко блока до Благоја Марјано-

вића – Моше, границом комплекса фудбалског игралишта 
до аутопута Београд–Загреб, даље аутопутем, Тошин бунар, 
Прилаз, Новоградска, Цара Душана, Наде Димић, Прегре-
вица, Деспота Ђурђа, у продужетку ове улице до обале реке 
Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и одређену повр-
шину акваторија) до Караматине, Караматина, Његошева, 
Главна, Орачка, око Сенског трга у правцу Вртларске, Вр-
тларска, 22. октобра, Александра Дубчека, Булевар Михаила 
Пупина, Омладинских бригада, границом железничке пру-
ге, Тошин бунар, око блока 65 до Милутина Миланковића, 
границом кат. парцела КО Нови Београд 2906/3 (не укљу-
чујући парцелу), 2906/24, 2990 (укључујући парцеле), Омла-
динских бригада до раскрснице са Јурија Гагарина. 

Подручје аеродрома „Никола Тесла”

Границом кат. парцела КО Сурчин: 3735/3, 3735/2, 
3735/1,3750/7, 3750/6, 3756/3, 3750/4, 4260/2, 3998/4, 3997/4, 
3996/4, 3995/4, 4827/1, до границе са КО Нови Београд, 
укључујући све наведене кат. парцеле, даље кат. парцелом 
3925/2 КО Нови Београд, укључујући исту, до границе са 
КО Сурчин, даље кат. парцелама КО Сурчин: 4827/2, 4027/2, 
4026/2, 4025/2, 4024/2, 4023/2, 4022/4, 4022/3, 4021/2, 4020/2, 
4019/2, 4259/2, 4002/5, 4002/4, 4003/2, 3750/16, 3750/1 до гра-
нице са кат. парцелом 4266/1, укључујући и њу, до границе 
са кат. парцелом 4131/3, даље кат. парцелама 4131/3, 4267/1, 
4140/1, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4144/1, 4145/1, 4146/1, 4147/1, 
4148/1, 4269/1, 4167/1, 4275/5, 4163/1, 4162/1, 4161/1, 4160/1, 
4159/1, 4158/3, 4270/1, 4149/3, 4150/2, 4150/6, 4150/1, 4277/3, 
3426/1, 3427/1, 3428/1, 3429/1, 3430/1, 3431/1, 3432/1, до гра-
нице са кат. парцелом 3750/3, даље кат. парцелама 3750/3, 
3440/2, 3440/3, 3441/3, 3442/3, 3443/3, 3444/3, 3445/3, 3445/2, 
3732/1, 3715/1, 3707/1, 3708/1, 3709/1, 3710/1, 3714/5 до гра-
нице са КО Добановци, укључујући све наведене кат. пар-
целе, даље кат. парцелама КО Добановци 5070/2, 5071/2, 
5072/2, 5073/2, 5074/2, 5075/2, 5239/2, 5056/2, 5055/2, 5054/4, 
5240/2, 5033/1, 5032/3, 5031/5, 5031/6, 5031/7, 5031/2 (укљу-
чујући све напред наведене), преко кат. парцеле 5241/2 КО 
Добановци до Аутопута и даље Аутопутем до кат. парцеле 
3735/3 КО Сурчин, укључујући наведену. 

ТРЕЋА ЗОНА

Стари део Београда

Од раскрснице улица Деспотовачке и Маршала Тита, 
Маршала Тита, Вишњичка, Миријевски булевар, Патриса 
Лумумбе, Уралска, Триглавска, Јастребачка, Патриса Лу-
мумбе, Јастребачка, Триглавска, Драгослава Срејовића до 
раскрснице улица Драгослава Срејовића и Волгине, Вол-
гином улицом, односно катастарском парцелом 618/59 и 
618/17 обе КО Звездара до кат. парцеле 618/16, даље грани-
цом к.п. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, све КО Зве-
здара, искључујући све наведене, преко кат. парцеле 2216/1 
КО Звездара, до границе клизишта, затим границом клизи-
шта до границе кат. парцеле 2241/1 КО Звездара, укључу-
јући наведену катастарску парцелу, до окретнице аутобуса 
ГСП у Волгиној улици, односно до к.п. 413/1 КО Звездара, 
искључујући наведену кат. парцелу, даље границом к.п. 
413/1 КО Звездара, искључујући наведену кат. парцелу, до 
Идријске улице, даље Идријском улицом до кат. парцеле 
2223/2, 2223/3, 2223/1 све КО Звездара, укључујући наведене 
кат. парцеле, даље преко кат. парцеле 2218/1 КО Звездара, 
границом према графичком прилогу*, Кордунашка, грани-
цом према графичком прилогу*, Чингријина, Кордунашка, 
Милана Ракића, Букурешка, Хекторовићева, Арадска, Вој-
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воде Довезенског, Булевар краља Александра, Живка Да-
видовића, Др. Велизара Косановића, Пљеваљска, Гламочка, 
Устаничка, Михаила Тодоровића, Владимира Томановића, 
Војислава Илића, Стефана Првовенчаног, Мишка Јовано-
вића, Бакарска, Љубе Ковачевића, границом грађ. парцела 
у Кумодрашкој бр. 63 и 65, Кумодрашка, Витановачка, Го-
стиварска, Качерска, Љубе Шерцера, Милана Распоповића, 
Омишка, Војводе Степе (не укључујући први ред грађевин-
ских парцела на непарној страни до Бебелове улице), Бе-
белова, Беранска, Војводе Степе, Октобарска, Гуњак, Куку-
рузова, Доња, границом кат. парцела КО Кумодраж 1758/3, 
1758/1, 1787, 1757, 1585 (не укључујући парцеле), даље пре-
ко кат. парцела КО Кумодраж 1586 и 1951/1, даље према гра-
фичком прилогу, Кружна, границом грађевинских парцела 
у Кружној бр. 15А, Излетничкој бр. 22 и 25, Житној бр. 15 и 
26, Багремовој бр. 2-14 и Виноградској бр. 1–11 (укључујући 
парцеле), Јунска, Кумодрашка, Топола, стазом до улице Бра-
ће Јерковић, Браће Јерковић, Светозара Радојчића, Браће 
Срнић, Цветанова ћуприја, преко блока до Милошевог кла-
денца, Милошев кладенац, Милана Предића, Павла Васи-
ћа, Народног фронта, Булевар Краља Александра, Бајдина, 
Стеве Варгаша, Келтска, Игманска, око блока стазом до Ма-
тице српске, Матица српска, Витезова карађорђеве звезде, 
Градиште, Др. Драге Љочић у продужетку улице до границе 
општине Палилула, границом општине Палилула, стазом 
до гробља „Лешће”, северозападном границом гробља „Ле-
шће” и у наставку стазом до Сланачког пута, Сланачки пут, 
Дрварске чесме, Деспотовачком до Маршала Тита. 

* План детаљне регулације за подручје градске парк-шу-
ме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 7/12).

Палилула

Од раскрснице железничке пруге и Панчевачког пута, 
Панчевачким путем, границом кат. парцела КО Крњача 
1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 1034/5, 1409, 
1401, 1034/5, 1398 (укључујући парцеле), даље преко кат. 
парцела КО Крњача 1604/3 и 1593/1 границом кат. парце-
ла КО Крњача 1593/1, 1593/4, 1593/3 (укључујући парцеле), 
границом КО Крњача са КО Овча до Панчевачког пута, 
Панчевачким путем до канала, даље каналом до Заге Ма-
ливук улица 3, Заге Маливук улица 3 до железничке пруге, 
железничком пругом до Панчевачког пута. 

Вождовац, Чукарица и Раковица

Од раскрснице Булевара Ослобођења и Баштованске, 
Баштованска, Борска, Пере Велимировића, Патријарха Ди-
митрија, Врбничка, границом грађевинских парцела у ул. 
Врбничка бр. 2–10 и Црнојевића бр. 4–8 (укључујући грађе-
винске парцеле), Црнојевића, Годоминска, Луке Војводића, 
око стамбеног блока до Кнеза Вишеслава, Кнеза Вишесла-
ва, Милоја Закића, Димитрија Аврамовића, Владимира Ро-
ловића, Олимпијских игара, Ратка Митровића, Ђорђа Ог-
њановића, Пожешка, Маршала Толбухина (Лазаревачки 
друм), Милорада Јовановића, до границе к.п. 12771/1, КО 
Чукарица укључујући њу, а затим уз к.п. 12591/20, 12596/4, 
12597/2, 12597/4, 12598/2, 12599/3, 11783/1, све КО Чука-
рица, укључујући све наведене катастарске парцеле. Даље 
границом к.п. 11783/2 КО Чукарица, укључујући њу, до са-
обраћајница М19-Обреновачки друм, Обреновачким дру-
мом до к.п. 12322/1 КО Чукарица не укључујући наведену 
к.п. даље границом к.п. 12322/1, 12322/4, 12322/3, 12322/5, 
12322/2, 12322/10, 12322/9, све КО Чукарица, неукључујући 

наведене к.п. до раскрснице Милорада Јовановића са ули-
цама Гојка Стипића и Галопољском, даље Милорада Јовано-
вића, Водоводском до Браће Вучковића, даље улицом Бра-
ће Вучковић до Трговачке, Трговачка, Ибарска магистрала, 
границом кат. парцела КО Чукарица 2804/4, 2804/5, 2804/1, 
2805/3, 2806/3, 2807/2, 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1, 2797/1, 
2796/1, 2815/1, 3468/6, 2794/1, 2795/1 (укључујући парце-
ле), преко кат. парцеле 3459/4, даље границом кат. парце-
ла 3459/5, 3471, 3477/1 (не укључујући парцеле), преко кат. 
парцеле 3463/8, даље границом кат. парцела 3478/3, 3478/2, 
3478/1, 3244, 3243, 3242, 3241, 3229, 3228, 3227, 3230, 3401 (не 
укључујући парцеле), даље границом кат. парцела КО Желе-
зник 3684, 3685, 7953/1 (не укључујући парцеле), 3686, 3687 
(укључујући парцеле), 3688, 3689, 3690, 3691 (не укључујући 
парцеле), 3719 (укључујући парцелу), Кружни пут, Ибарска 
магистрала, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, 
Сретена Младеновића-Мике, Видиковачки венац, Боже Је-
ремића, Суседградска, преко блока до Пилота Михајла Пе-
тровића, Пилота Михајла Петровића, Патријарха Димитри-
ја, Варешка, границом старе пруге, Борска, границом кат. 
парцела КО Стара Раковица 173, 172, 165/20 (не укључујући 
парцеле), Вукасовићева, границом грађ. парцела Вукасови-
ћева бр. 25–55, 6. личке дивизије бр. 2–80, Борска бр. 78–94 
(укључујући парцеле), Аџине ливаде, границом индустриј-
ског комплекса (укључујући комплекс), пролазом између 
зграда, границом комплекса „Расадник” (укључујући ком-
плекс), Булеваром Ослобођења до Баштованске.

Нови Београд, Земун и Сурчин

Од обале реке Дунав у правцу улице Деспота Ђурђа, Де-
спота Ђурђа, Прегревица, Наде Димић, Цара Душана, Но-
воградска, Прилаз, Тошин бунар, аутопут Београд–Загреб, 
Партизанске авијације, Гандијева, Војвођанска, Сурчинска, 
стазом до Недељка Гвозденовића, Срђана Алексића, Грчка, 
Норвешка, Марка Челебоновића, границом према графич-
ком прилогу*, границом КО Сурчин и КО Нови Београд, 
границом кат. парцеле 4827/5 КО Сурчин укључујући исту, 
даље кат. парцелама КО Сурчин: 3995/2, 3996/2, 3997/2, 
3998/2, 4260/1, укључујући све наведене, до границе са кат. 
парцелом 3750/4, даље кат. парцелом 3750/4 КО Сурчин, 
искључујући исту, даље кат. парцелом 3756/2 КО Сурчин 
укључујући исту, до границе са кат. парцелама КО Сурчин: 
3750/7, 3735/1, 3735/2 и 3735/3 искључујући наведене, до 
аутопута Београд–Загреб, преко ауто-пута даље границом 
према графичком прилогу*, 32. Нова, аутопут Београд-Но-
ви Сад до раскрснице аутопута са улицом Мајора Зорана 
Радосављевића, даље границом према графичком прило-
гу** до обале реке Дунав, обалом реке Дунав (укључујући и 
одређену површину акваторија) до тачке на обали у правцу 
улице Деспота Ђурђа.

* План детаљне регулације привредне зоне „Аутопут” у 
Новом Београду, Земуну и Сурчину („Службени лист Града 
Београда”, број 61/09).

** План детаљне регулације привредне зоне „Горњи 
Земун”, зоне 1 и 2 („Службени лист Града Београда”, број 
34/03) и зоне 3 и 4 („Службени лист Града Београда”, број 
14/05).

ЧЕТВРТА ЗОНА

Палилула

Од раскрснице Зрењанинског пута и улице Бранка Мо-
мирова 1, Бранка Момирова 1, границом кат. парцеле 1622 
КО Крњача (не укључујући парцелу), каналом до Зрења-
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нинског пута, Зрењанинским путем до улице Грге Андрија-
новића 4, даље том улицом до железничке пруге, железнич-
ком пругом, Панчевачким путем, границом кат. парцела 
КО Крњача 1031/2, 1031/3, 1031/1, 1091/1, 1032, 1102, 1033, 
1034/5, 1409, 1401, 1034/5, 1398 (не укључујући парцеле), 
даље преко кат. парцела 1604/3 и 1593/1, границом кат. пар-
цела 1593/1, 1613/2, 1655/1 (укључујући парцеле) до улице 
Бранка Момирова 1. 

Звездара и Вождовац

Од раскрснице улица Михаила Булгакова и Љубише 
Миодраговића, Михаила Булгакова, Косте Нађа, Витезова 
Карађорђеве звезде, Матице Српске границом према гра-
фичком прилогу до Игманске, Игманска, Стеве Варгаша, 
Бајдина, Булевар краља Александра, Народног фронта, Па-
вла Васића, Милана Предића, Милошев кладенац, преко 
блока до Цветанове ћуприје, Цветанова ћуприја, Браће Ср-
нић, Светозара Радојчића, Браће Јерковић, стазом до Топо-
ле, Топола, Кумодрашка, Јунска, границом грађ. парцела у 
улицама: Виноградска бр. 1–11, Багремова бр. 2–14, Житна 
бр. 26 и бр. 15, Излетничка бр. 22 и бр. 25 и Кружна бр. 15А 
(не укључујући парцеле), Кружна, даље према графичком 
прилогу, даље преко кат. парцеле КО Кумодраж 1951/1 и 
1586, границом кат. парцела КО Кумодраж 1585, 1757, 1787, 
1758/1, 1758/3 (укључујући парцеле), Доња, Кукурузова, Гу-
њак, Октобарска, Војводе Степе, Топола, Текеришка, Реме-
тинска, Војводе Степе, Митков кладенац, Николе Грулови-
ћа, Партизанска, Булевар краља Александра, Смедеревски 
пут, Пиранделова до кат. парцеле 3515/2 КО Миријево (не 
укључујући парцелу), даље границом РП Миријево* према 
графичком прилогу, до кат. парцеле 3392 КО Миријево (не 
укључујући парцелу), даље границом директног спровође-
ња према ПГР-у**, до Михаила Булгакова, Михаила Булга-
кова до раскрснице са Љубише Миодраговића.

Од раскрснице улица Витезова Карађорђеве звезде и 
Заграђе, Заграђе, Шејкина, до границе општине Палилула, 
границом општине Палилула до Др. Драге Љочић, Др. Дра-
ге Љочић, Градиште, Витезова Карађорђеве звезде до рас-
крснице са Заграђе.

Од раскрснице Булевара Ослобођења и Баштованске, 
Булевар Ослобођења, Павла Лабата, Драгана Радића, Иван-
ке Муачевић, Калемарска, Војводе Степе, Беранска, Бебело-
ва, Булеваром Ослобођења до Баштованске. 

* Регулациони план насеља Миријево („Службени лист 
Града Београда”, број 20/02). 

** План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединица локалне самоуправе – град Београд целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, број 20/16). 

Раковица

Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Варе-
шке, границом старе пруге, пролазом до Борске, Борска, 
Мишка Крањца, путем до границе зоне заштите зеленила, 
границом зоне заштите зеленила, Патријарха Димитрија, 
границом кат. парцела КО Ресник 11/1 (укључујући парце-
лу), 597/1, 589/1, 582, 581 (не укључујући парцеле), 580, 575, 
556, 558, 559, 553, 550, 544, 581/1 (укључујући парцеле), даље 
улицом Ослобођење, Кружни пут-Кијево, Ибарска маги-
страла, XI крајишке дивизије, Патријарха Јоаникија, Срете-
на Младеновића-Мике, Видиковачки венац, Боже Јеремића, 
Суседградска, преко блока до Пилота Михаила Петровића, 
Пилота Михаила Петровића, Патријарха Димитрија до рас-
крснице са Варешком. 

Чукарица

Од границе кат. парцеле III зоне и Кружног пута, Кру-
жним путем, Авалска, Радних акција, до границе IV и V 
зоне на раскрсници са Савском улицом, даље границом V 
зоне до границе КО Остружница и КО Железник, Обрено-
вачким друмом, до границе са III зоном, даље границом III 
зоне до Милорада Јовановића, Водоводска, Браће Вучко-
вић, Трговачка, Ибарска магистрала, границом кат. парцела 
III зоне (не укључујући парцеле), до Кружног пута.

Нови Београд и Сурчин

Од раскрснице Виноградске и Сурчинске, Виноградска, 
границом према графичком прилогу* до обилазнице око 
Београда, обилазницом, Игњата Лакочевића, до границе са 
кат. парцелом 3720/1 КО Сурчин укључујући исту, до грани-
це са кат. парцелом 3539 КО Сурчин укључујући исту, даље 
кат. парцелом 3721/1 КО Сурчин укључујући исту, до гра-
нице Зоне улазних праваца и даље границом Зоне улазних 
праваца до обилазнице око Београда, даље обилазницом до 
границе са кат. парцелом 5103/2 КО Добановци искључују-
ћи исту, даље кат. парцелама КО Добановци: 5238/2 укљу-
чујући исту, до границе са кат. парцелом 5092/2, даље кат. 
парцелом 5092/2 укључујући исту, до кат. парцеле 5239/1, 
даље кат. парцелама КО Добановци: 5239/1, 5075/2, 5074/2, 
5073/2, 5072/2, 5071/2, 5070/2, искључујући све наведене, 
до границе са КО Сурчин, даље кат. парцелама КО Сурчин: 
3714/5, 3710/1, 3709/1, 3708/1, 3707/1, 3715/1, 3732/1, 3445/2, 
3445/3, 3444/3, 3443/3, 3442/3, 3441/3, 3440/3, 3440/2, 3750/3, 
3432/1, 3431/1, 3430/1, 3429/1, 3428/1, 3427/1, 3426/1, 4227/3, 
4150/1, 4150/6, 4150/2, 4149/3, 4270/1, 4158/3, 4159/1, 4160/1, 
4161/1, 4162/1, 4163/1, 4275/5, 4167/1, 4269/1, 4148/1, 4147/1, 
4146/1, 4145/1, 4144/1, 4143/1, 4142/1, 4141/1, 4140/1, 4267/1, 
4131/1, 4266/1, 3750/1, 3750/16 до границе са кат. парцелом 
4003/2, даље кат. парцелама 4003/2, 4002/4, 4002/5, 4259/2, 
4019/2, 4020/2, 4021/2, 4022/3, 4022/4, 4023/2, 4024/2, 4025/2, 
4026/2, 4027/2, 4827/2, до границе са КО Нови Београд, ис-
кључујући све наведене, даље кат. парцелом 3925/2 КО 
Нови Београд искључујући исту, даље границом КО Сурчин 
са КО Нови Београд, границом према графичком прилогу**, 
Марка Челебоновића, Норвешка, Грчка, Срђана Алекси-
ћа до Недељка Гвозденовића, Сурчинском до Виноградске, 
Виноградском улицом до границе са II зоном (непрофитно 
становање), границом II зоне до Зоне улазних праваца (се-
верозападни део к.п. 6816/1 КО Нови Београд), даље грани-
цом Зоне улазних праваца, до к.п. 6016/4 КО Нови Београд, 
даље преко западног дела к.п. 6016/4 КО Нови Београд, 
даље јужном границом к.п. 6016/4, 6016/3, 6016/2, све КО 
Нови Београд, укључујући наведене к.п. даље западном гра-
ницом к.п. 6017/2 и 6017/5, обе КО Нови Београд, искључу-
јући наведене к.п. до канала Галовица, даље каналом Гало-
вица, искључујући њега, до обилазнице око Београда.

Земун

Од раскрснице ауто-пута Београд – Нови Сад и улице 
Мајора Зорана Радосављевића, аутопутем, границом кат. 
парцела КО Батајница 2831/2, 2830/3, 2830/2 (укључујући 
парцеле), даље улицом Жарка Обрешког, Далматинске заго-
ре, Максима Бранковића, Војвођанских бригада, Саве Грки-
нића, Јована Бранковића, Царице Јелене, железничком пру-
гом, границом зоне улазних праваца, железничком пругом, 
32. Нова, ауто-путем Београд-Нови Сад до улице Мајора 
Зорана Радосављевића.
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Обреновац – центар

Од раскрснице улица Милоша Обреновића и Војво-
де Путника, улицом Војводе Путника, Краља Александра 
I, Раденка Ранковића, Светог Владике Николаја, Светог 
Саве, Александра-Аце Симовића, Проте Матеје Ненадови-
ћа, Цара Душана, Немањина, Фрушкогорска, Попа Леонти-
ја Марковића, Фрушкогорска, Краља Милана, Кнеза Симе 
Марковића, Др. Арчибалда Рајса, Љубе Ненадовића, Ми-
лоша Обреновића, Белопољска, стазом поред канала, кана-
лом, стазом до Колубарске, каналом до улице Вашариште, 
улицом Вашариште, Милоша Обреновића до Војводе Пут-
ника. 

Лазаревац – центар

Од раскрснице улице Димитрија Туцовића и улице Же-
лезничке, Железничка, Вељка Влаховића, Стефана Немање, 
Др. Ђорђа Ковачевића, Душана Вукотића до реке Лукавице, 
даље реком Лукавицом до улице Димитрија Туцовића, Ди-
митрија Туцовића до раскрснице са улицом Железничком. 

Младеновац – центар

Од раскрснице улица Браће Баџак и Слободана Јовано-
вића, Слободана Јовановића, Краља Петра I, Војводе Пут-
ника, Краљице Марије, Јанка Катића, 8. марта, Краља Алек-
сандра Обреновића, Николе Пашића, Космајска, Витомира 
Богдановића-Бурзе, Браће Баџак до Слободана Јовановића. 

ПЕТА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Вишњицу (изузев зе-
мљишта које је у зони заштите зеленила, II и III зони), Слан-
це, Крњачу (изузев земљишта које је у зони заштите зелени-
ла, III и IV зони и Зони улазних праваца) и Борчу (изузев 
земљишта које је у зони заштите зеленила и IV зони).

Звездара
Обухвата катастарске општине: Велики Мокри Луг (изу-

зев земљишта које је у III и IV зони), Мали Мокри Луг (из-
узев земљишта које је у III и IV зони) и Миријево (изузев 
земљишта које је у III и IV зони).

Вождовац
Обухвата катастарске општине: Јајинци (изузев земљи-

шта које је у III и IV зони), сeверни део КО Раковица село од 
Кружног пута и железничке пруге Београд–Пожаревац, Ку-
модраж (изузев земљишта које је у III и IV зони) и северни 
део КО Бели поток од железничке пруге Београд–Пожаревац.

Раковица
Обухвата катастарске општине: Стара Раковица (изузев 

земљишта које је у зони заштите зеленила, II, III и IV зони), 
Кнежевац (изузев земљишта које је у III зони, зони улазних 
праваца и IV зони) и Ресник (изузев земљишта које је у IV 
зони и земљиште које је у VI зони – део насеља Рушањ).

Чукарица
Обухвата катастарске општине: Остружницу са припа-

дајућом површином акваторија до границе са зоном зашти-
те зеленила у Остружници, даље границом зоне заштите 

зеленила до Обреновачког друма, Обреновачким друмом до 
границе КО Остружница и КО Железник, овом границом и 
даље КО Железник (изузев земљишта које је у зони заштите 
зеленила, III зони, зони улазних праваца и IV зони).

Обухвата део Сремчице и то: од раскрснице Београдске 
и Дворжакове, Дворжакова, границом кат. парцеле 2903 
КО Сремчица (укључујући парцелу), Дворжакова, Горичка, 
границом комплекса постојећег колективног становања и 
комплекса школе и дечије установе, даље стазом око ком-
плекса колективног становања до Београдске, Београдском 
до Дворжакове.

Земун

Обухвата катастарске општине: Земун поље (изузев зе-
мљишта које је у III зони, зони улазних праваца и IV зони) 
и Батајницу (изузев земљишта које је у III зони, зони ула-
зних праваца и IV зони).

Сурчин

Обухвата катастарске општине: Добановци (изузев зе-
мљишта које је у II зони и зони улазних праваца) и Сурчин 
(изузев земљишта које је у зони заштите зеленила, II, III, 
зони улазних праваца и IV зони).

Гроцка

Обухвата катастарску општину Калуђерицу.

Обреновац

Од укрштања границе КО Барич са КО Мала Моштани-
ца и Обреновачког пута, Обреновачким путем до реке Ко-
лубаре, реком Колубаром, границом КО Бело поље са КО 
Мислођин, границом КО Бело Поље са КО Велико Поље, 
границом КО Звечка са КО Велико поље, границом КО 
Звечка са КО Стублине, каналом Велика бара, границом 
КО Уровци са КО Звечка, железничком пругом до грани-
це комплекса термоелектране „Никола Тесла-А*, границом 
комплекса термоелектране „Никола Тесла-А*, обалом реке 
Саве (укључујући и одређену површину акваторија), грани-
цом према графичком прилогу** преко копна до реке Саве 
на супротној страни, обалом реке Саве (укључујући и одго-
варајућу површину акваторија) до границе КО Барич са КО 
Мала Моштаница, том границом до Обреновачког пута (из-
узев земљишта које припада IV зони и зони специфичних 
намена – комплекс „Прве искре Барич”).

* План генералне регулације за објекте ТЕНТ са припа-
дајућом депонијом (”Службени лист Града Београда”, број 
59/08).

** Измене и допуне Плана генералне регулације за део 
насеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обренов-
цу („Службени лист Града Београда”, број 14/08).

Лазаревац

Обухвата следеће улице: Ибарски пут од бр. 3 до 5 и од 
бр. 12 до 22, Димитрија Туцовића од улице М. Лазаревића 
до Ибарске магистрале, Војводе Мишића, Железничка од 
бр. 2 до 12, Владике Николаја Велимировића од бр. 2-68 и 
од бр. 1 до 57, Печанска, Браће Рибар, Николе Тесле, Жива-
на Пауновића, М. Живановића, Јанка Веселиновића, Проте 
Матеје, М. Макањића, Милана Ђуровића, Београдска, Луке 
Спасојевића, Вука Караџића од бр. 1 до 17 и од бр. 2 до 18, 
Валандовска од бр. 2 до 8 и од бр. 1 до 11, Мије Алексића, 
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Божидара Тодоровића, Косте Рацина, Војводе Степе од бр. 
2 до 40 и од бр. 1 до 21, Видовданска, Браће Миловановић, 
Рабска, Милене Павловић-Барили, Шумадијска, Чедомира 
Поповића Солунца, Стеве Сингера, Драгојла Дудића, Ми-
лана Ракића, Радоја Домановића, Милана Предића, Ђорђа 
Живковића, Н. Станојевића, Јована Јовановића – Змаја, 
Светозара Марковића, Ђуре Ђаковића, Др. Воје Данилови-
ћа, Бранка Крсмановића, Стефана Немање од бр. 13 до 23 и 
од бр. 16а до 44, Нова Његошева, Хајдук Вељка, Његошева, 
Станислава Сремчевића – Црног, Бошка Бухе, М. Попови-
ћа, Златиборска, Милана Зарића, Тамнавска, Нишка, Ко-
зарачка, Савска, Авалска, Стара пруга од бр. 2 до 6, Јанка 
Стајчића од бр. 1 до 31 и од бр. 2 до 50, Бранка Радичевића 
– непарна страна од броја 27 до краја улице, Душана Вуко-
тића-непарна страна, М. Лазаревића од бр. 2 до 82 и бр. 67 
до 69, Вељка Влаховића – непарна страна, Стефана Немање 
од бр. 2 до 44 и од бр. 15 до 23, Др. Ђорђа Ковачевића од бр. 
29 до 45 и од бр. 18 до 66 (изузев земљишта које припада IV 
зони). 

Младеновац

Од раскрснице улица Краља Петра I и Славка Манојло-
вића, Краља Петра I, Десанке Максимовић, Шарпланинска, 
Јанка Веселиновића, Славка Манојловића, Милована Вида-
ковића, преко блока до Милутина Миланковића, Милова-
на Видаковића, преко блока до улице Сестара Марјановић, 
преко блока до Николе Пашића, Николе Пашића, Михаила 
Миловановића, границом гробља (укључујући гробље) до 
Дедињске, Дедињска, Вука Караџића, Космајска, Николе 
Пашића, Краља Александра Обреновића, 8. марта, Јанка 
Катића, Краљице Марије, Војводе Путника, Краља Петра 
I, Слободана Јовановића, Браће Баџак, Краља Петра I до 
Славка Манојловића.

ШЕСТА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Велико село (укључују-
ћи и одређену површину акваторија) и Овчу са припадају-
ћом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони 
улазних праваца).

Земун

Обухвата катастарску општину Угриновце.

Вождовац

Обухвата катастарске општине: Раковица село (изузев 
земљишта које је у V зони), Пиносаву и Бели поток (изузев 
земљишта које је у V зони).

Раковица 

Од к.п. 2833/12, 2833/11, 2833/10, све КО Ресник укљу-
чујући све наведене к.п. даље преко к.п. 2906/2 КО Ресник, 
укључујући западни део наведене к.п. до к.п. 2929/14 КО 
Ресник, даље границом к.п. 2929/14, 2929/2, 2961/3, 2961/2, 
2961/1, 2960/1, 2960/3, 2960/2, 2960/6, 2960/5, све КО Ресник, 
обухватајући све наведене к.п. даље јужном границом к.п. 
2906/2 КО Ресник, даље границом к.п. 2958/12, 2958/11, 
2958/10, 2958/9, 2958/8, 2957/3, 2957/2, 2956/2, 2956/1, 2955, 
све КО Ресник, укључујући све наведене к.п. даље границом 
к.п. 2957/1, 2958/2, 2958/3, 2959/10, 2959/6, 2959/5, 2923/1, 

2924/3, 2924/2, 2925/1, 2854/4, 2854/10, све КО Ресник, укљу-
чујући све наведене к.п. (део насеља Рушањ). 

Чукарица

Обухвата катастарске општине: Умку (укључујући и 
одређену површину акваторија), Велику Моштаницу, Срем-
чицу (изузев земљишта које је у V зони) и Рушањ (изузев 
земљишта које је у зони улазних праваца).

Обреновац

Обухвата катастарске општине: Малу Моштаницу 
(укључујући и одређену површину акваторија), Барич (изу-
зев земљишта које је у зони заштите зеленила, V и зони спе-
цифичних намена), Мислођин (изузев земљишта које је у V 
и зони специфичних намена), Бело поље (изузев земљишта 
које је у IV и V зони), Звечку (изузев земљишта које је у V 
зони), Уровце (изузев земљишта које је у V и зони специ-
фичних намена), Бргулице, Ратаре и Кртинску укључујући 
и одређену површину акваторија (изузев земљишта које је у 
зони специфичних намена). 

Лазаревац

Обухвата следеће улице: Ибарска магистрала јужно 
до пута за Дом у Петки, северно од бр. 7 до 23 (до пута за 
сточну пијацу), Лајковачка пруга од бр. 14 до 28 и од бр. 
1 до 37, Владике Николаја Велимировића од броја 70 и од 
броја 59 до улице Ракића сокак, Ракића сокак, Ботаничка, 
Милице Стојадиновић – Српкиње, Бранка Пешића, Слави-
ше Ђорђевића, Солунска, Зорана Радмиловића, Милована 
Глишића, Рударска, Војводе Вука, Браће Југовића, Радничка, 
Хаџи Рувимова, Јовице Ивковића, Милована Лазаревића од 
бр. 84 до 146 и од бр. 71 до 127, Васе Чарапића, Шушњар-
ска, Војводе Путника, Боре Станковића, Филипа Вишњи-
ћа, Вука Караџића од бр. 19-155а и од бр. 20 до 162, Марка 
Орешковића, П. Антонијевића – Баше, Саве Ковачевића, А. 
Недељковића, М. Илића – Чиче, Косте Абрашевића, Мајо-
ра Гавриловића, Живорада Јездимировића, Рудовачка, М. 
Бојића, Валандовска од бр. 10 до краја улице и од бр. 13 до 
краја улице, Војислава Илића, Ратка Ранковића, Д. Данило-
вића, Храстова, Војводе Степе од бр. 42 до 100 и од бр. 23 до  
115, Тополска, Брестова, Цвијићева, Марије Бурсаћ, Јелене 
Ћетковић, Богдана Грујића, Проте Смиљанића, Радована 
Драговића, Фрање Клуз, А. Миладиновића, Малог Радоји-
це, Душана Радовића, 27. марта, Рибарска, Саве Сирогојног, 
Соње Маринковић, Узун Миркова, Ускочка, Ј. Јанковића, 
Бреза, Симе Шолаје, Жичка, Раваничка, Грачаничка, Опле-
начка, Кнегиње Милице, Југ Богданова, Живојина Жујови-
ћа, Венчачка, Бранка Ћопића, Надежде Петровић, Танаска 
Рајића, Михаила Пупина, Сакуљинска, Липов лад, Панчи-
ћева, Дринке Павловић, А. Белића, Дрењански пут, 1300 
каплара, Дринска, Д. Јерковић, Липовичка, Кнеза Милоша, 
Поп Ранкова, Б. Марковића, П. Јовановића, Церска, Ивана 
Миловановића од бр. 1 до 21 и од бр. 2 до 20, Вишеградска, 
Ж. Кузмановића, Л. Грубора, Исидоре Секулић, Андрије 
Живојиновића, Станимира Пауновића, Чеде Полкића, Ста-
ноја Главаша, Бојана Ступице, В. Глигорића, Кривајска, Лаб-
ска, Ситничка, Тимочка, Бранислава Милутиновића, Сте-
фана Немање од гробља од бр. 25 до краја улице и од бр. 46 
до краја улице, Јоакима Вујића, Јована Дучића, Омладинска, 
Лазе Костића, Светосавска, Зеочка, Јастребачка, Фрушко-
горска, Мајдампечка, Буровска, Студеничка, Пештанска, 
Топличка, Шопићки пут – Борска, Делиградска, Ђердап-
ска, Бањалучка, Лазе Лазаревића, Рудничка, Медошевачка, 
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Космајска, Цветовачка, Јагодинска, Сјеничка, Копаоничка, 
Брегалничка, Ђурђевданска, Милунке Савић, Воје Ђурића, 
Шест авијатичара, Др. П. Чубровића, Мишарска, Маричка, 
Бањичка, Дивчибарска, Зетска, 4. јула, Петра Кочића, Ужич-
ка, Марка Миљанова, Ивана Цанкара, Романијска, Иве Ан-
дрића, Гаврила Принципа, Комска, 7. јула, Охридска, Ста-
рине Новака, Ибарска, Петра Муњаса, Сувоборска, Проте 
Чеде, Јанка Стајчића од Дома културе од бр. 33 до 141 и од 
броја 52 до пута за Ново гробље, насеље Јелав у Барошевцу. 

Младеновац

Ова зона обухвата земљиште у границама Генералног 
плана Младеновца 2021. („Службени лист Града Београда”, 
број 9/05) које није обухваћено IV и V зоном.

Барајево

Део КО Барајево који је обухваћен Регулационим пла-
ном Центар Барајево („Службени лист Града Београда”, број 
22/98), Детаљним урбанистичким планом МЗ „Гај”, 1а етапа 
(„Службени гласник РС”, број 4/89), као и простор реали-
зованог колективног становања непосредно уз 1а етапу Де-
таљног урбанистичког плана МЗ „Гај”.

Гроцка

Обухвата катастарске општине: Гроцку са припадају-
ћом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони 
заштите зеленила), Ритопек (укључујући и одређену повр-
шину акваторија), Болеч, Лештане и Винчу (укључујући и 
одређену површину акваторија).

СЕДМА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Ковилово са припадају-
ћом површином акваторија (изузев земљишта које је у зони 
заштите зеленила) и Комареву хумку.

Сурчин

Обухвата катастарске општине: Бечмен и Јаково (укљу-
чујући и одређену површину акваторија).

Вождовац

Обухвата катастарску општину: Рипањ и Зуце (изузев 
земљишта које је у зони улазних праваца). 

Обреновац

Обухвата катастарске општине: Јасенак, Дражевац, Ве-
лико поље, Стублине, Грабовац (изузев земљишта које је у 
зони специфичних намена), Скелу са припадајућом повр-
шином акваторија (изузев земљишта које је у зони заштите 
зеленила и зони специфичних намена) и Ушће (изузев зе-
мљишта које је у зони специфичних намена). 

Лазаревац

Обухвата катастарске општине: Шопић (изузев земљи-
шта које је у IV, V и зони специфичних намена), Бурово 
(изузев земљишта које је у VI и зони специфичних намена), 
Дрен (изузев земљишта које је у VI зони), Лукавицу (изу-

зев земљишта које је у VI зони), Стубицу (изузев земљишта 
које је у VI зони), Шушњар (изузев земљишта које је у VI 
зони), Петку (изузев земљишта које је у VI зони), Вреоце 
(изузев земљишта које је у зони специфичних намена), Ве-
лике Црљене (изузев земљишта које је у зони специфичних 
намена), Степојевац (изузев земљишта које је у зони спе-
цифичних намена), Зеоке (изузев земљишта које је у зони 
специфичних намена), Медошевац (изузев земљишта које је 
у зони специфичних намена) и Цветовац (изузев земљишта 
које је у зони специфичних намена).

Младеновац

Обухвата катастарске општине: Рајковац (изузев зе-
мљишта које је у VI зони), Младеновац-село (изузев земљи-
шта које је у VI зони), Границе (изузев земљишта које је у 
VI зони), Међулужје (изузев земљишта које је у VI зони) и 
Младеновац-варош (изузев земљишта које је у IV, V и VI 
зони).

Барајево

Обухвата катастарске општине: Барајево (изузев земљи-
шта које је у зони заштите зеленила и VI зони), Мељак, Вра-
нић, Баћевац и Гунцате.

Гроцка

Обухвата катастарске општине: Врчин (изузев земљи-
шта које је у зони улазних праваца), Заклопачу, Бегаљицу и 
Брестовик (укључујући и одређену површину акваторија).

Сопот

Део КО Сопот који обухвата простор: од раскрснице ули-
ца Лазе Ивановића и Милосава Влајића, улицом Лазе Ивано-
вића, Степе Степановића, границом кат. парцела КО Сопот 
1202/40, 1202/41, 1189/11, 1189/8, 1189/5 1189/4 (укључујући 
парцеле), улицом Генерала М. Васића, Рада Маричића, даље 
преко кат. парцеле 3446, границом кат. парцела 1777, 1778, 
1780/8, 1780/1, 1780/4, 1780/3, 1780/6, 1780/5, 1780/2 (укључу-
јући парцеле), границом потока (не укључујући га) до Кра-
ља Петра I, Краља Петра I, Теслина, границом кат. парцела 
1894/5, 1894/2, 1895/3, 1892/1, 1892/2 (укључујући парцеле), 
преко потока даље границом потока (не укључујући га), 
границом кат. парцела 2231/2, 2230/1, 2225/2, 2224, 2296/11, 
2318 (укључујући парцеле), улицом Јанка Катића, границом 
кат. парцела 2306, 2305, 2304/1, 2304/2, 2303 (укључујући 
парцеле), Кнеза Милоша, границом кат. парцеле 2436/5 (не 
укључујући парцелу), даље границом кат. парцела 2435/1, 
2454/1, 3118, 2557, 2558, 2609, 3113/3, 2610, 2612, 2613, 2622, 
2623 (укључујући парцеле), Космајска, границом кат. парцела 
2635/1 (укључујући парцелу), 2667 (не укључујући парцелу), 
2639/7, 2652, 2655, 2656/1 (укључујући парцеле), Јелице Ми-
ловановић, границом кат. парцела 1537, 1508, 1507, 3401/1, 
1624/3, 1625/1 (укључујући парцеле) до Милосава Влајића, 
Милосава Влајића до Лазе Ивановића. 

ОСМА ЗОНА

Палилула

Обухвата катастарске општине: Лепушницу и Бесни 
Фок са припадајућом површином акваторија (изузев зе-
мљишта које је у зони заштите зеленила).
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Сурчин

Обухвата катастарске општине: Петровчић, Прогар 
(укључујући и одређену површину акваторија) и Бољевце 
(укључујући и одређену површину акваторија).

Обреновац

Обухвата катастарске општине: Орашац, Вукићевицу, 
Љубинић, Трстеницу, Пироман, Бровић, Пољане, Конатице, 
Баљевац и Дрен (изузев земљишта које је у зони специфич-
них намена). 

Лазаревац

Обухвата катастарске општине: Врбовно, Лесковац, Со-
колово, Јунковац (изузев земљишта које је у зони специ-
фичних намена), Араповац (изузев земљишта које је у зони 
специфичних намена), Миросаљце (изузев земљишта које 
је у зони специфичних намена), Стрмово (изузев земљишта 
које је у зони специфичних намена), Пркосаву (изузев зе-
мљишта које је у зони специфичних намена), Рудовце (из-
узев земљишта које је у зони специфичних намена), Мале 
Црљене (изузев земљишта које је у зони специфичних наме-
на), Барошевац (изузев земљишта које је у зони специфич-
них намена), Бистрицу, Трбушницу, Крушевицу, Брајковац, 
Барзиловицу, Дудовицу, Чибутковицу и Жупањац.

Младеновац

Обухвата катастарске општине: Сенају, Шепшин, Вла-
шку, Дубону, Велику Крсну, Ковачевац (изузев земљишта 
које је у VI зони), Рабровац, Јагњило, Марковац, Пружато-
вац, Велику Иванчу, Кораћицу (изузев земљишта које је у 
VI зони), Малу Врбицу и Амерић. 

Барајево

Обухвата катастарске општине: Бождаревац, Лисовић, 
Велики Борак, Бељину, Манић, Рожанце, Арнајево и Шиља-
ковац.

Гроцка

Обухвата катастарске општине: Дражањ, Пударце, Ка-
мендол, Умчаре и Живковац.

Сопот
Обухвата катастарске општине: Сопот (изузев земљи-

шта које је у VII зони), Раљу, Малу Иванчу, Поповић, Мали 
Пожаревац, Ђуринце, Неменикуће, Рогачу, Дрлупу, Дучину, 
Сибницу, Слатину, Стојник, Губеревац, Бабе и Парцане. 

ЗОНА ЗАШТИТЕ ЗЕЛЕНИЛА 1

Калемегдан

Од обале реке Дунав у осовини улице Тадеуша Кошћу-
шка до и улицом Тадеуша Кошћушка, Дунавска, Булевар 
војводе Бојовића, Тадеуша Кошћушка, Париска, Карађор-
ђевом до осовине Великих степеница, осовином Великих 
степеница и у продужетку до обале реке Саве, обалом река 
Саве и Дунава испод Калемегдана (укључујући и одговара-
јућу површину акваторија) до тачке на обали Дунава која је 
у осовини улице Тадеуша Кошћућка.

Топчидер и Кошутњак

Од раскрснице трамвајске пруге и Булевара војводе 
Мишића, трамвајском пругом, границом према графичком 
прилогу*, Теодора Драјзера, Уроша Предића, у продужетку 
до улице Јована Жујовића, Јована Жујовића, границом кат. 
парцела КО Савски венац 20654/2 (не укључујући парце-
лу), 20654/1, 20682/6, 20682/9, 20682/3 (укључујући парце-
ле), Булевар кнеза Александра Карађорђевића, Михаила 
Аврамовића, Велисава Вуловића, Баја Пивљанина, Милана 
Благојевића-Шпанца, границом кат. парцеле 20660/1 КО 
Савски венац (укључујући парцелу), границом кат. парцела 
КО Стара Раковица 2377/1, 31/1 (укључујући парцеле), даље 
Тавчаревом, Пере Велимировића, Патријарха Димитрија, 
Врбничка, иза првог реда грађевинских парцела у ул. Врб-
ничка бр. 2-10 и Црнојевића бр. 4-8, Црнојевића, Годомин-
ска, око стамбених зграда до Кнеза Вишеслава, Кнеза Више-
слава, Пожешка, Паштровићева, даље трамвајском пругом 
до Булевара Војводе Мишића.

* Регулациони план просторне целине Дедиње („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 1/00).

Бањичка шума

Од раскрснице Булевара Ослобођења и улице Вељка Лу-
кића – Курјака, Булевар ослобођења, Црнотравска, Вељка 
Лукића – Курјака до раскрснице са Булеваром ослобођења.

Парк – шума „Звездара”

Волгином улицом, до кат. парцеле 618/16 КО Звездара, 
даље границом к.п. 618/16, 1456, 1457, 1458, 1228/3, 1461, све 
КО Звездара, укључујући све наведене, преко кат. парцеле 
2216/1 КО Звездара, до границе клизишта, затим границом 
клизишта до границе кат. парцеле 2241/1 КО Звездара, не-
укључујући наведену катастарску парцелу, границом кат. 
парцеле 2241/1 КО Звездара до окретнице аутобуса ГСП у 
Волгиној улици, односно до к.п. 413/1 КО Звездара, укљу-
чујући наведену кат. парцелу, даље границом к.п. 413/1 
КО Звездара, укључујући наведену кат. парцелу, до Идриј-
ске улице, даље Идријском улицом до кат. парцеле 2223/2, 
2223/3, 2223/1 све КО Звездара, искључујући наведене кат. 
парцеле, даље преко кат. парцеле 2218/1 КО Звездара до 
границе са III зоном, не укључујући III зону, границом пре-
ма графичком прилогу*, Кордунашка, границом кат. парце-
ла КО Звездара 4468, 4469 (не укључујући парцеле), грани-
цом према графичком прилогу*, Војводе Симе Поповића, 
границом према графичком прилогу*, Трнавска, Новице 
Церовића, границом према графичком прилогу*, Вељка Ду-
гошевића, границом према графичком прилогу*, Волгином 
до границе са III зоном, односно до границе кат. парцеле 
618/16 КО Звездара, укључујући наведену к.п.

* План детаљне регулације за подручје градске парк-шу-
ме „Звездара”, општина Звездара („Службени лист Града 
Београда”, број 7/12).”

Велико ратно острво и острво „Чапља”

Обухвата просторе острва укључујући и одговарајућу 
површину акваторија.

Нови Београд, блокови 13, 14 и 15

Од Бранковог моста Булеваром Михаила Пупина, Буле-
вар Николе Тесле, улицом Ушће, Булевар Михаила Пупина, 
колским пролазом између блокова 12 и 13, границом кат. 
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парцеле 1046/1 КО Нови Београд (укључујући парцелу) до 
Булевара Николе Тесле, Булевар Николе Тесле до раскрсни-
це са улицом Алексиначких рудара, даље пролазом поред 
хотела „Југославија” у продужетку улице Алексиначких ру-
дара до реке Дунав, обалом река Дунава и Саве (укључујући 
и одређену површину акваторија) до Бранковог моста.

Подручје уже зоне санитарне заштите водоизворишта, 
Београд

Обухвата простор аде Циганлије и аде Међице, простор 
њихових акваторија и простор у границама: од ушћа Топ-
чидерске реке у Саву, Топчидерском реком до Радничке, 
Радничка, Савска магистрала (саобраћајница М19 – Обре-
новачки друм), до Улице Доситеја Обрадовића у Остружни-
ци, даље Улицом Доситеја Обрадовића до обале реке Саве, 
преко реке Саве границом ГП*, до канала Галовица, каналом 
Галовица, укључујући њега до, границе к.п. 4660/1 КО Сур-
чин, даље границом к.п. 4660/1, 4660/2, 4660/3, све КО Су-
чин, укључујући све кат. парцеле, до границе 6629/4 КО Нови 
Београд, даље кат. парцелама 6629/4, 6629/1, 6629/2, 6629/3, 
6629/5, 6629/6 све КО Нови Београд, укључујући све наведе-
не к.п. до 6017/5 КО Нови Београд, укључујући наведену к.п. 
границом 6017/2 КО Нови Београд, укључујући наведену к.п. 
даље границом 6017/1, 6018/2, 6018/1, 6021/1, 6022/3, 6023/3, 
6023/2, 6024/2, 6025/2, 6026/2, 6027/1, 6028/1, 6028/3, 6029/2, 
све КО Нови Београд, укључујући све наведене к.п. до гра-
нице 6030/2 КО Нови Београд, даље осовином саобраћајнице 
Јурија Гагарина у складу са ПДР-ом подручја уз Виноград-
ску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, 
градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 53/19) и ПДР-ом подручја 
уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске 
обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – I 
фаза („Службени лист Града Београда”, број 53/19), до насеља 
Др И. Рибара, даље границом овог комплекса (не укључују-
ћи комплекс), у продужетку до реке Саве, обалом реке Саве 
(укључујући и одговарајућу површину акваторија) до грани-
це КО Сурчин са КО Јаково, границом КО Сурчин са КО Ја-
ково – границом ГП*, границом према графичком прилогу**.

* Генерални урбанистички план Београда („Службени 
лист Града Београда”, број 11/16).

** Граница уже зоне санитарне заштите водоизворишта 
(План генералне регулације грађевинског подручја седишта 
јединица локалне самоуправе – град Београд целине I–XIX, 
„Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17, 72/21 и 27/22).

Манастирска шума
Од раскрснице улица Патријарха Димитрија и Осло-

бодилаца Раковице, Патријарха Димитрија, границом КО 
Стара Раковица са КО Ресник, Миљаковачка, Вукасовићева, 
границом кат. парцела КО Стара Раковица 165/20, 173, 172, 
(укључујући парцеле), границом према графичком прило-
гу*, Патријарха Димитрија до Ослободилаца Раковице.

* Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града 
Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09, 70/14).

ЗОНА ЗАШТИТЕ ЗЕЛЕНИЛА 2

Подручје уже зоне санитарне заштите водоизворишта, 
Обреновац

Од реке Саве, границом према графичком прилогу* пре-
ко копна до реке Саве на супротној страни, узводно реком 

Савом (укључујући и одговарајућу површину акваторија) 
до почетне тачке. 

* Измене и допуне Плана генералне регулације за део на-
сеља Звечка, Рвати, Петлово брдо и Забрежје у Обреновцу 
(„Службени лист Града Београда”, број 14/08).”

Липовичка шума

Од тромеђе КО Сремчица са КО Велика Моштаница и 
КО Барајево, границом КО Барајево са КО Велика Мошта-
ница, границом КО Барајево са КО Мељак, даље границом 
кат. парцела КО Барајево 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47, 
5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26, 
5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35, 
5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (не укључујући парцеле), 
границом КО Барајево са КО Гунцати, границом кат. пар-
целе 720/1 КО Барајево (не укључујући парцелу), границом 
Барајевске реке (кат. парцела 5069/1 КО Барајево), грани-
цом КО Барајево са КО Сремчица до тромеђе КО Сремчица 
са КО Велика Моштаница и КО Барајево. 

Речне аде

Аде на Сави у КО Барич и КО Скела. 
Аде на Дунаву: код аде Хује, у КО Бесни Фок, КО Кови-

лово и КО Гроцка. 

ЗОНА УЛАЗНИХ ПРАВАЦА

„Бубањ поток”

Од границе према графичком прилогу* са границом кат. 
парцеле 82/11 КО Зуце (укључујући парцелу), границом кат. 
парцела КО Зуце 82/11, 82/16, 82/4 (укључујући парцеле), 
границом према графичком прилогу*, даље границом кат. 
парцела КО Зуце 242, 228 (укључујући парцеле), границом 
према графичком прилогу*, границом кат. парцела КО Зуце 
320 (укључујући парцелу), 102/2 (не укључујући парцелу), 
1967, 430/2, 1971/2 (укључујући парцеле), границом према 
графичком прилогу* до кат. парцеле 82/11 КО Зуце.

* План детаљне регулације за зону комерцијалних и 
привредних садржаја дуж ауто-пута  Београд–Ниш, јужно 
од наплатне рампе „Бубањ поток”, градске општине Вождо-
вац и Гроцка („Службени лист Града Београда”, број 75/13).

Ибарска магистрала

Обухвата кат. парцеле: КО Железник 7617/5, 7216/1, 
7215/1, 7214/1, 7213/1, 7212/1, 7227, 7228, 7229/1, 7230/1, 
7231/1, 7232/1 и КО Рушањ 108/2, 108/6, 109/1, 109/3, 109/4, 
110/2, 111/2, 111/3, 112/2, 102/1, 102/3, 102/2, 101/1, 101/2, 
100, 99/3, 99/2, 99/1, 98, 97, 96, 95, 94, 93/2, 66, 65, 211/2, 
143/3, 144/4, 144/3, 145/4, 145/3, 146/2, 60, 59, 58, 57, 155/2, 
1242/6, 1242/5, 1242/8, 1242/4, 1242/7, 1243/4, 1243/9, 1243/5, 
1243/8, 1243/6, 1243/7, 1244/1, 1244/4.

Границом кат. парцела КО Кнежевац 2287/1, 2100, 2101, 
2102, 2103, 2104, 2096 (укључујући парцеле), даље преко кат. 
парцеле 2290, границом кат. парцела 2094, 2202/1, 2203/1, 
2206/1, 2207/1, 2210/1, 2211/1, 2212, 2236, 2216 (укључују-
ћи парцеле), даље границом кат. парцела КО Рушањ 118, 
119, 129, 127/4, 127/5, 127/6, 127/7, 176/2, 175/3, 175/4, 174/2, 
173/2, 172/2, 171/1, 170/1, 169/2, 169/1, 169/3, 168/1, 167/1, 
167/2, 166/1, 165/1, 164/1, 163/1, 162/1, 161/1, 160, 159, 158, 
198, 199/5, 199/2, 199/3, 199/4, 199/1, 203/2, 1258/2, 1259/2, 
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1260/2, 1257/2, 1256/2, 1253/2 (укључујући парцеле), 2615 (не 
укључујући парцелу), 113/1, 114/1, 115/1, 115/2, 116/1, 117/2, 
117/1 (укључујући парцеле), даље границом кат. парцела 
КО Кнежевац 2254/3, 2252/3, 2252/2, 2237/2, 2234/2, 2233/2, 
2229/2, 2228/2, 2287/2, 2084/1, 2086/1, 2085/1, 2081/1, 2079/1, 
2075/4, 2074/1, 2073/1, 2070/2, 2070/1, 2069/1, 2067/1, 2066/1, 
2065/1, 2051/1 (укључујући парцеле) до 2287/1.

Сурчин – Добановци

Од границе кат. парцела КО Добановци 4978/1 и 6071/7, 
границом кат. парцела 4978/1, 4978/2, 4983, 5495, 3454/1, 
5503, 5508, 5509/2 (укључујући парцеле), преко кат. парцеле 
5509/2, границом кат. парцела 5382/4, 5382/1, 5506/3, 5366/7, 
5366/1, 5507/7, 5370/4, 5369/5, 5369/4, 5369/1 (укључујући 
парцеле), даље границом кат. парцела КО Сурчин 4372/1, 
4371/1, 4370/1, 4369/1 (укључујући парцеле), 4834, 4836, 
4838 (не укључујући парцеле), 4329, 4423/4, 4414/1, 4319, 
4318/2 (укључујући парцеле), 4424/1 (не укључујући парце-
лу) до обилазнице око Београда, границом обилазнице до 
кат. парцеле 5236/3 КО Добановци (не укључујући парцелу), 
даље њеном границом до и преко кат. парцела КО Добанов-
ци 5232 и 6071/1 до 4978/1.

Границом кат. парцеле 5093/2 КО Добановци (укључу-
јући парцелу) до кат. парцеле 5238/2 КО Добановци и даље 
границом површина за привредне зоне у складу са ПГР-
ом*, и у продужетку исте до обилазнице око Београда, даље 
границом Обилазнице до раскрснице са ауто-путем Бео-
град–Загреб, Ауто-путем до кат. парцеле 5031/7 КО Доба-
новци (не укључујући парцелу), даље границом кат. парце-
ла све КО Добановци: 5031/4, 5031/3, 5031/1, 5032/1, 5033/3, 
5240/1, 5054/1, 5055/1, 5056/1, 5239/1 (укључујући све наве-
дене) до кат. парцеле 5093/2 КО Добановци (не укључујући 
парцелу).

* План генералне регулације грађевинског подручја се-
дишта јединица локалне самоуправе – град Београд целине 
I–XIX („Службени лист Града Београда”, број 20/16).

Нови Београд

Од западне границе к.п. 5652/2, 5652/3, обе КО Нови 
Београд, укључујући наведене к.п. преко к.п. 6016/4 КО 
Нови Београд, укључујући источни део наведене к.п. до 
северне границе к.п. 6021/1 КО Нови Београд, даље север-
ном границом к.п. 6021/1, 6022/3, 6023/3, 6023/2, 6024/2, 
6025/2, 6026/2, 6027/1, 6028/1, 6028/3, 6029/2, све КО Нови 
Београд не укључујући све наведене к.п. до границе 6030/2 
КО Нови Београд, даље осовином саобраћајнице Јурија Га-
гарина у складу са ПДР-ом подручја уз Виноградску улицу, 
са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист 
Града Београда”, број 53/19) и ПДР-ом подручја уз Вино-
градску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске оби-
лазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – I фаза 
(„Службени лист Града Београда”, број 53/19), до насеља Др 
И. Рибара, даље границом овог комплекса (не укључујући 
комплекс), даље границом овог комплекса преко југоза-
падног дела к.п. 6816/1 КО Нови Београд, затим јужни део 
к.п. 5695/2, 5695/1, 5690/1, 5688/2, 5688/1, 5685/2, 5685/1, 
5684/1, 5681/1, 5680, 5679, 5678, 5677/6, 5676/1, 5675, све КО 
Нови Београд, укључујући западну границу 5675 КО Нови 
Београд, а према графичком прилогу, даље границом 5675 
КО Нови Београд до к.п. 5674/3 КО Нови Београд, даље 
западном границом к.п. 5674/3 КО Нови Београд укључу-
јући исту, до к.п. 5659/1 КО Нови Београд, даље преко к.п. 

5659/1, 6766/3, 5609/1 КО Нови Београд, према графичком 
прилогу, укључујући источне делове наведених к.п. даље 
преко к.п. 5610/5, 5611/5, 5612/5, 5613/5, 5614/5, 5615/5, 
5616/5, 5617/5, 5619/5, 5620/5, 5621/5, 5624/5, 5625/5, 5626/5, 
5630/6, 5631/1, 5632/1, 5633/1, 5634/1, 5635/5, 5636/3, 5637/1, 
5637/4, 5638/1, 5639/1, 5640/1, 5641/1, 5642/1, 5644/1, 5645/1, 
5646/1, 5647/1, 5648/1, 5649/1, 5650/1, 5651/1, 5652/1, све КО 
Нови Београд, укључујући јужне делове свих наведених к.п. 
до источне границе к.п. 6015/1 КО Нови Београд, не укљу-
чујући наведену к.п. даље западном границом к.п. 5652/1 
КО Нови Београд, укључујући наведену к.п. до к.п. 5652/2 
КО Нови Београд.

Обилазница око Београда од ауто-пута Београд–Загреб 
до ауто-пута Београд – Нови Сад

Од границе кат. парцеле 4134/5 КО Добановци (не укљу-
чујући парцелу), границом кат. парцела КО Добановци 
3974, 4131/1, 3966/7, 3965, 3966/7, 4128/1, 3918/1 (укључују-
ћи парцеле), 4125/3 (не укључујући парцелу), 3893, 4122/3, 
3886 (укључујући парцеле), преко кат. парцеле 4106/3, гра-
ницом кат. парцеле 3814 (укључујући парцелу), преко кат. 
парцела 4112 и 4103, границом кат. парцеле 3805 (укључу-
јући парцелу), преко кат. парцеле 3766, границом кат. пар-
цела 3765, 3675, 3676 (укључујући парцеле), 3760 (не укљу-
чујући парцелу), 3690 (укључујући парцелу), преко кат. 
парцеле 3717/1, границом кат. парцела 3622, 3759/1 (укљу-
чујући парцеле), преко кат. парцеле 3717/1, границом кат. 
парцела 3606, 3754, 3601, 3756 (укључујући парцеле), преко 
кат. парцеле 3746/1 границом кат. парцеле 3599 (укључу-
јући парцелу), даље границом кат. парцела КО Батајница 
5503/1 (укључујући парцелу), преко кат. парцела 5624/1 и 
5688/1, границом кат. парцеле 5499 (укључујући парцелу), 
5625/1, 5628 (не укључујући парцеле), 5471 (укључујући 
парцелу), преко кат. парцеле 5629, границом кат. парцела 
5693/1, 5461/1 (укључујући парцеле) до пруге, границом 
пруге до обилазнице, границом обилазнице до аутопута 
Београд–Загреб, аутопутем, даље границом кат. парцеле 
4134/2 КО Добановци (не укључујући парцелу) до кат. пар-
целе 3997/2 КО Добановци (не укључујући парцелу) и даље 
кат. парцелом 3997/4 КО Добановци (укључујући парцелу), 
и преко кат. парцела КО ДОбановци: 3997/5, 3997/6, 3996/2, 
3995/7, 3995/1, 3994/1, 3993/1, 3992/1, 4136/5, 4136/4, 4136/3, 
4136/1, границом површина за привредне зоне у складу са 
ПГР-ом*, даље кат. парцелама КО Добановци: 3989, 3988/3, 
3988/4, 3988/5, 3988/6, 3988/7, 3988/8, (укључујући све наве-
дене), преко кат. парцеле 3988/9 и 4134/2 КО Добановци до 
кат. парцеле 3975/3 КО Добановци (укључујући парцелу), 
даље кат. парцелама 4134/2 и 4134/5, обе КО Добановци (не 
укључујући парцеле).

Од железничке пруге границом путног појаса обила-
знице око Београда, границом кат. парцела КО Батајница 
5446/2, 5446/1 (укључујући парцеле), границом путног поја-
са аутопута Београд – Нови Сад, границом кат. парцела КО 
Земун поље 43/15, 43/10 (укључујући парцеле), преко кат. 
парцеле 1368/1 КО Земун поље даље границом те парцеле 
(не укључујући је) до железничке пруге, железничком пру-
гом до границе путног појаса обилазнице око Београда.

Кат. парцелом 3515/2 КО Сурчин, (не укључујући пар-
целу), до обилазнице око Београда, даље обилазницом до 
кат. парцеле 5235/3 КО Добановци (укључујући наведену), 
даље преко кат. парцелом 5204/1 КО Добановци (укључују-
ћи јужни део парцеле), до границе са КО Сурчин према гра-
фичком прилогу, даље границом за привредне зоне у складу 
са ПГР-ом* преко кат. парцела КО Сурчин: 3714/7, 3623/2, 
3623/1, 3722/3, 3567/1, 3567/2 и 3566 укључујући јужни део 
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наведених кат. парцела, даље кат. парцелом 3721/1 КО Сур-
чин (укључујући јужни део исте), до границе са кат. парце-
лом 3538 КО Сурчин, даље кат. парцелом 3538 КО Сурчин 
(укључујући исту), до границе са кат. парцелом 3720/1 КО 
Сурчин (не укључујући исту), до границе са кат. парцелом 
3515/1 (не укључујући исту), даље границом кат. парцеле 
3515/1 и 3515/2 обе КО Сурчин (не укључујући парцеле), до 
обилазнице око Београда.

Ауто-пут Београд – Нови Сад
Од Батајничког пута границом кат. парцела КО Батајни-

ца 5420, 2929/67, 2929/61 (укључујући парцеле), 2929/56 (не 
укључујући парцелу), 2929/6, 2929/64 (укључујући парцеле), 
преко кат. парцеле 5530/2, границом кат. парцела 2832/1, 
2832/2, 2832/3, 2831/1, 2830/1, 2830/4, 2829/1, 2829/5, 2943/4, 
2943/2, 2941/4, 2941/3, 2939/1, 2936/4, 2936/3, 2936/2, 2936/1 
(укључујући парцеле), даље границом пута до кат. парцела 
5420 КО Батајница.

Простор који обухвата кат. парцеле: КО Батајница 
2806/2, 2805/2, 2804/2, 2803/2, 2802/2, 2801/1, 2800/1, 2799, 
2798, 2797, 2796/1, 2796/2, 2795/2, 2795/1, 5426, 5428/1, 
5427/1, 5428/1, 5428/2 и 5427/2.

Од кат. парцеле 708/3 КО Батајница (укључујући парце-
лу), границом аутопута Београд – Нови Сад до кат. парцеле 
5521/2, даље границом кат. парцела 2303/2, 2303/1 (укључу-
јући парцеле), 5524/2 (не укључујући парцелу), 2313 (укљу-
чујући парцелу), преко кат. парцеле 5521/2, границом кат. 
парцела 701, 700, 699, 698 (укључујући парцеле), 5519/2 (не 
укључујући парцелу) до аутопута Београд-Нови Сад и кат. 
парцеле 708/3 КО Батајница.

Простор који обухвата кат. парцеле: КО Батајница 720, 
718, 717, 716/1, 716/2, 715/2, 715/1, 714/4, 714/5, 713/3, 712/4, 
711/4, 714/1, 714/2, 719.

Панчевачки пут
Од Панчевачког пута границом КО Крњача са КО Овча, 

даље границом кат. парцела КО Овча 5040/2 (не укључују-
ћи парцелу), 5060/1, 4996/1, 4996/2 (укључујући парцеле), 
даље преко Панчевачког пута, границом кат. парцела КО 
Овча 4547/1, 5088 (укључујући працеле), до кат. парцеле 
4540 КО Овча, даље кат. парцелом 4540 КО Овча (укључу-
јући парцелу) до водене површине на кат. парцели 5084 КО 
Овча, преко кат. парцела 5084 КО Овча, даље кат. парцела-
ма 4554/1, 5176/1, 4559/1 и 4560/1, све КО Овча (укључују-
ћи парцеле), границом површина за привредне зоне у скла-
ду са ПГР-ом*, до кат. парцеле 4560/5 КО Овча, преко кат. 
парцела 4560/5, 5080/1 обе КО Овча (укључујући јужни део 
парцела), границом површина за привредне зоне у скла-
ду са ПГР-ом*, до кат. парцеле 4565/2 КО Овча (укључују-
ћи парцелу) преко кат. парцеле 5175/1 КО Овча границом 
површина за привредне зоне у складу са ПГР-ом*, до кат. 
парцеле 4582 КО Овча, даље границом кат. парцеле 4582 КО 
Овча (укључујући парцелу) до кат. парцеле 5167/1 КО Овча 
и преко кат. парцеле 5167/1 КО Овча (укључујући јужни део 
парцеле), границом површина за привредне зоне у складу 

са ПГР-ом*, до кат. парцеле 4931/1 КО Овча и границом 
кат. парцеле 4931/1 КО Овча (не укључујући парцелу) до 
кат. парцеле 4932/1 КО Овча, границом кат. парцеле 4932/1 
КО Овча (укључујући парцелу), преко кат. парцеле 4926/3 
КО Овча (укључујући источни део парцеле), границом по-
вршина за привредне зоне у складу са ПГР-ом*, границом 
кат. Парцеле 4927/1 КО Овча (не укључујући парцелу) до 
кат. парцеле 1642/5 КО Крњача и преко кат. парцеле 1642/5 
КО Крњача (укључујући источни део парцеле) до кат. пар-
целе 1669/2 КО Крњача (укључујући парцелу), даље грани-
цом Треће зоне, односно границом кат. парцела КО Крњача: 
1669/2, 1678/2, 1021 (не укључујући парцеле) до Панчевач-
ког пута, даље границом КО Крњача и КО Овча до кат. пар-
целе 5040/2 КО Овча (не укључујући парцелу). 

*План генералне регулације грађевинског подручја седи-
шта јединица локалне самоуправе – град Београд целине I–
XIX („Службени лист Града Београда”, број 20/16). 

ЗОНА СПЕЦИФИЧНИХ НАМЕНА
Обреновац

Комплекс термоелектране „Никола Тесла – А” и депоније 
пепела и шљаке, укључујући и одређену површину аквато-
рија реке Саве у контактној зони са комплексом (делови КО 
Уровци и КО Кртинска), а према Плану генералне регула-
ције за објекте ТЕНТ са припадајућом депонијом (”Служе-
бени лист gрада Београда”, број 59/08).

Постојећи и планирани комплекс термоелектране „Ни-
кола Тесла – Б” и депонија пепела и шљаке (укључујући и 
одређену површину акваторија реке Саве у контактној зони 
са комплексом), а према Просторном плану општине Обре-
новац („Служебени лист Града Београда” брoj 38/07), као и 
простор дуж пута од термоелектране до депоније пепела и 
шљаке обострано у дубини од 50м од регулације пута (дело-
ви КО Ушће, КО Скела, КО Грабовац и КО Дрен).

Комплекс фабрике „Прва искра – Барич” (делови КО Ба-
рич и КО Мислођин).

Лазаревац
Комплекс обухваћен границом експлатационог подруч-

ја према Просторном плану подручја експлоатације Колу-
барско-лигнитског басена („Службени гласник РС”, број 
122/08) (КО Сакуља и делови КО Медошевац, КО Цветовци, 
КО Рудовци, КО Пркосава, КО Стрмово, КО Мали Црљени, 
КО Барошевац, КО Миросаљци, КО Араповац, КО Зеоке, 
КО Бурово, КО Шопић, КО Вреоци, КО Степојевац, КО Ве-
лики Црљени и КО Јунковац).”.

Члан 3.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Бео-

града”, а ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

Скупштина Града Београда
Број 4-701/22-С, 25. октобра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.



26. октобар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 96 – 29

1. јануар 2022. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 00 – 3



Број 96 – 30 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 26. октобар 2022.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 6. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19, 111/21 – др. 
закон) и члана 25. став 1. тач. 29. и 56. и члана 27. 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

ОДЛУКУ

O ДОПУНAMA ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службени 

лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 
109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21, 
111/21 и 83/22), у члану 10. став 1. после речи: „послове;” 
додаје се реч: „,овлашћења;”.

Члан 2.
У члану 42. став 1. после речи: „чишћење (уклањање) 

графита са објеката видљивих са површина јавне намене 
и обезбеђивања заштите од њиховог наношења;” додају се 
речи: „управљање парковима и обезбеђивање услова за њи-
хово уређење, употребу, унапређење, и заштиту на подруч-
ју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, 
Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари 
град и Чукарица”.

Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке Секретаријат за ин-

спекцију, надзор и комуникацију наставља са радом у скла-
ду са делокругом утврђеним овом одлуком.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове одлуке Секретаријат кому-

налне и стамбене послове наставља са радом у складу са де-
локругом утврђеним овом одлуком.

Члан 5. 
Овлашћује се Комисија за прописе Скупштине Града 

Београда да утврди пречишћен текст ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 02-702/22-С, 25. октобра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2022. године, на основу члана 4. став 4. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16, 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута Града Београ-
да (‚’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

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ 

РЕДУ

Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града Бео-

града, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 
19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 
106/20, 138/20, 152/20, 40/21, 94/21, 101/21, 111/21, 120/21 и 
19/22) у члану 38. ставу 1. тачка 7. после речи: „ поштански 
сандучићи, „ додају се речи: „поштини пакетомати,”.

Члан 2.
Члан 40. мења се тако да гласи:
„Наменски монтажни објекат је мањи монтажни објекат 

привременог карактера који се поставља на површини јавне 
намене и површини у јавном коришћењу за потребе обезбе-
ђивања објеката амбасада, односно конзуларних представ-
ништава, објеката државних органа и других објеката јавне 
намене (чуварска кућица и слични објекат у функцији оба-
вљања послова обезбеђења); за потребе обављања делатно-
сти јавних комуналних предузећа (терминусни објекат, мон-
тажни објекат за смештај алата, опреме и сл) као и за потребе 
обављања послова из надлежности органа Града Београда 
(монтажни објекат у функцији обављања послова инспекци-
је, комуналне милиције, надзора, комуникације и сл).”

Члан 3.
После члана 48а мења се назив пододељка тако да гласи: 

„Поштански сандучићи, поштини пакетомати, објекти те-
лефонских говорница и соларни пуњачи”.

Члан 4.
У члану 49. став 1. после речи: „Поштански сандучићи,” 

додају се речи: „поштини пакетомати,”.
Члан 5.

У Прилогу 1. Каталога урбане опреме за уређење и опре-
мање јавних површина на делу територије Града Београ-
да обухваћене Генералним урбанистичким планом, који је 
саставни део Одлуке, у поглављу Б. Урбани мобилијар, под 
Б.6. Утилитарни објекти и опрема, додају се нова тачка и 
подтачке:

„ Б.6.13. Објекат органа Града Београда
– Б.6.13.1 Објекат органа Града Београда – Тип 1 димен-

зије 6.2 x 6.0 m;
– Б.6.13.2 Објекат органа Града Београда – Тип 2 димен-

зије 8.2 x 8.0 m;
– Б.6.13.3 Објекат органа Града Београда – Тип 3 димен-

зије 10 x 7.2 m.”
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Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-703/22-С, 25. октобра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана 
25. став 1. тачка 11. и члан 31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 
23/13 и „Сл. гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, бр. 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКE О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ

Члан 1. 
У Одлуци о комуналној инспекцији („Службени лист Града Београда”, бр. 18/92, 19/92 – испр., 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 

2/95, 6/99, 11/05, 29/14, 19/17, 26/19 и 17/20), у члану 15. став 1. речи: „Секретаријат за инспекцијске послове” замењују се 
речима: „Секретаријат за инспекцију, надзор и комуникацију”.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 355-704/22-С, 25. октобра 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. ок-
тобра 2022. године, на основу члана 31. став 1. тачка 7. Ста-
тута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлу-
ка УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 
47. став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гла-
сник РС”, број 49/19), донела је

ОДЛУКУ 1

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УНИФОРМИ 
И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА

Члан 1.
У Одлуци о униформи и ознакама комуналних мили-

ционара (,,Службени лист Града Београда”, бр. 9/21) члан 4. 
мења се и гласи: 

„Основни делови униформе су следећег изгледа:
1) качкет је тамноплаве боје, израђена од тканине ме-

шовитог сировинског састава. На предњем чеоном делу је 
ознака са грбом Града Београда (у даљем тексту: грб града), 
а на левој и десној страни ознака Комуналне милиције.

2) поткапа је тамнoплаве боје, израђена од тканине ме-
шовитог сировинског састава;

3) зимска капа је тамноплаве боје, израђена од водоне-
пропусне тканине. Унутрашњи део обложен је тканином 
мешовитог сировинског састава са продужецима за при-
кривање ушију и вратног дела. На предњем чеоном делу 
пришивена је ознака са грбом града. На бочним странама 
налепљена је зебраста флуоресцентна трака, а на задњем 
делу постављен је подешивач обима зимске капе; 

4) jакна зимска израђена је од светлоплаве тканине ме-
шовитог сировинског састава са уметцима тамноплаве боје 
на бочним странама модела, испод руке, целом дужином ру-
кава као и на раменим деловима и крагни у коју је смештена 
капуљача. Рамени тамноплави део где су постављене еполе-
те одвојен је од предњег и леђног дела јакне црвеном тра-
ком. Јакна се закопчава патент затварачем, а на оба предња 
дела постављена су два вертикална грудна џепа испод којих 
су на доњим деловима предњица постављена и два укошена 
предња џепа. Сви џепови затварају се патент затварачем, а 
џеп кесе су увучене и не виде се на спољашњем делу јакне. 
На левом предњем делу позиционирана чичак траком на-
лази се ознака са грбом града у којој је у горњем делу нат-
пис „Град Београд – Комунална милиција”, а у доњем делу 
индентификациони број. На десном предњем делу пози-
ционирана чичак траком налази се ознака предвиђена за 
презиме. Изнад ознака са обе стране постављене су траке 
предвиђене за качење микрофона средстава за везу и мале 
камере. На доњим бочним ивицама предњег дела са обе 
стране постављени су патент затварачи којима је омогућено 
бочно отварање јакне. На горњем леђном делу је великим 
ћириличним словима исписна ознака ,,КОМУНАЛНА МИ-
ЛИЦИЈА” испод којег је ознака у облику штита плаве боје, 
оивиченог белим рамом, унутар кога при врху поља штита 
стоји великим ћириличним словима беле боје исписана реч 
,,БЕЛИ”, испод које у црвеном хоризонталном пољу стоје 
речи исписане белом бојом ,,БЕОГРАДСКИ ЛИЧНИ”, испод 
којих је грб града око којег су у сферном облику исписане 
речи белом бојом – доле лево реч ,,позорник”, потом црвена 
тачка, горе лево реч ,,асистент”, горе десно реч ,,пријатељ”, 
потом црвена тачка и доле десно реч ,,службеник” док је из-
над доњег дела поља штита белом бојом исписана реч ,,Бео-
град” подвучена црвеном линијом. Са леве и десне стране
______________
1 Министарство државне управе и локалне самоуправе 24. октобра 2022. године 
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натписа наставља се зебраста флуоресцентна трака која се 
даље протеже на задње делове рукава. Истог облика и пози-
ције зебраста флуоресцентна трака постављена је и на пред-
њим деловима и предњим рукавима јакне. Испод струка на 
леђнoм делу постављен је задњи велики џеп, чији је отвор 
осигуран патент затварачима са обе стране. На левом рука-
ву у пределу рамена позиционирана је чичак траком ознака 
„Комунална милиција Београд”, а на левом је постављен ра-
мени џеп који се такође затвара патент затварачем. Рукави 
су у пределу лакта ојачани додатном тканином, а на краје-
вима рукава рукавски отвор се регулише потезачем;

5) дуксерица полар израђена је од тканине полар светло-
плаве боје са уметцима тамноплаве боје на бочним странама 
модела, испод руке – целом дужином рукава, на раменом делу 
и крагни. Рамени део на коме су постављене еполете од пред-
њег и леђног дела одвојен је црвеном траком. Испод црвене 
траке постављени су делови за качење микрофона средстава 
за везу и мале камере. Дуксерица полар закопчава се патент 
затварачем, који се протеже до врха крагне. На предњем делу 
са обе стране отворена су два велика коса џепа која се такође 
затварају са патент затварачем. Изнад левог косог џепа поста-
вљен је мањи хоризонтални грудни џеп. На левом предњем 
делу нашивена је и чичак подлога за ознаку грба града. Насу-
протно на десној предњој страни нашивена је чичак подлога 
за позицију ознаке за презиме. У дну модела са обе бочне стра-
не постављени су одвојиви патент затварачи који омогућавају 
бочно отварање дуксерице полар. На централном леђном делу 
нашивена је подлога од додатне тканине са великим ћирилич-
ним словима исписаном ознаком ,,КОМУНАЛНА МИЛИЦИ-
ЈА”, испод којег је ознака у облику штита плаве боје, оивиченог 
белим рамом, унутар кога при врху поља штита стоји великим 
ћириличним словима беле боје исписана реч ,,БЕЛИ”, испод 
које у црвеном хоризонталном пољу стоје речи исписане бе-
лом бојом ,,БЕОГРАДСКИ ЛИЧНИ”, испод којих је грб града 
око којег су у сферном облику исписане речи белом бојом – 
доле лево реч ,,позорник”, потом црвена тачка, горе лево реч 
,,асистент”, горе десно реч ,,пријатељ”, потом црвена тачка и 
доле десно реч ,,службеник” док је изнад доњег дела поља шти-
та белом бојом исписана реч ,,Београд” подвучена црвеном 
линијом. Рукави дуксерице за предњи и леђни део повезани 
су патент затварачима тако да је отворена могућност њиховог 
одвајања од модела, а уједно образовање прслука са свим пра-
тећим обележјима. На левом рукаву нашивена је чичак подло-
га за ознаку „Комунална милиција Београд”. У пределу лакта 
рукави су ојачани додатном тканином, а ивице се завршавају 
манжетном са потезачем за регулисање обима отвора рукава;

6) јакна летња је кратка јакна израђена од тање тканине 
мешовитог сировинског састава постављена поставом на коју 
су нашивени унутрашњи џепови. Јакна је светлоплаве боје 
са уметцима тамноплаве на бочним странама модела, испод 
руке целом дужином рукава као и на раменим деловима и на 
крагни, рамени тамноплави део на коме су еполете одвојене 
од предњег и леђног дела јакне црвеном траком. На предњем 
делу јакна се закопчава патент затварачем који се протеже до 
врха крагне. Са леве и десне стране постављена су по два вер-
тикална грудна џепa, испод њих постављени су доњи коси џе-
пови. На левом предњем делу позиционирана чичак траком 
налази се ознака са грбом града у којој је у горњем делу нат-
пис „Град Београд – Комунална милиција”, а у доњем делу ин-
дентификациони број. На десном предњем делу позициони-
рана чичак траком налази се ознака предвиђена за презиме. 
Изнад ознака са обе стране постављене су траке предвиђене 
за качење микрофона средстава за везу и мале камере. На до-
њим бочним ивицама предњег дела са обе стране постављени 
су патент затварачи којима је омогућено бочно отварање јак-
не. На леђном делу је великим ћириличним словима исписана 
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ознака ,,КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” испод којег је ознака 
у облику штита плаве боје, оивиченог белим рамом, унутар 
кога при врху поља штита стоји великим ћириличним слови-
ма беле боје исписана реч ,,БЕЛИ”, испод које у црвеном хори-
зонталном пољу стоје речи исписане белом бојом ,,БЕОГРАД-
СКИ ЛИЧНИ”, испод којих је грб града око којег су у сферном 
облику исписане речи белом бојом – доле лево реч ,,позор-
ник”, потом црвена тачка, горе лево реч ,,асистент”, горе десно 
реч ,,пријатељ”, потом црвена тачка и доле десно реч ,,службе-
ник” док је изнад доњег дела поља штита белом бојом исписа-
на реч ,,Београд” подвучена црвеном линијом. Са леве и десне 
стране натписа наставља се зебраста флуоресцентна трака 
која се даље протеже на задње делове рукава. Истог облика 
и позиције зебраста флуоресцентна трака постављена је и на 
предњим деловима и предњим рукавима јакне. Испод струка 
на леђном делу постављен је задњи велики џеп, чији је отвор 
осигуран патент затварачима са обе стране. На левом рукаву 
у пределу рамена позиционирана је чичак траком ознака „Ко-
мунална милиција Београд”, а на левом је постављен рамени 
џеп који се такође затвара патент затварачем. Рукави су у пре-
делу лакта ојачани додатном тканином, а на крајевима рукава 
рукавски отвор се регулише потезачем;

7) џемпер је израђен од плетенине мешовитог сировин-
ског састава, светлоплаве боје са уметцима тамноплаве боје 
на бочним странама џемпера испод руке – целом дужином 
рукава као и на раменим деловима и крагни. Рамени тамно-
плави део на коме се налазе еполете одвојен је од предњег и 
леђног дела црвеном траком. Испод црвених трака на пред-
њем делу са обе стране налазе се делови предвиђени за ка-
чење микрофона средстава за везу и мале камере. Високи 
оковратник спушта се у облику слова V на предњи део. По 
средини постављен је патент затварач који омогућава отва-
рање вратног изреза. Испод дубоког оковратника на цен-
тралном делу предњице постављен је хоризонтални џеп који 
се затвара патент затварачем и прекривен је са два паспула. 
Са леве стране џепа постављена је подлога за грб града, док 
је насупротно на десној страни постављена подлога предви-
ђена за ознаку презимена. На левом рукаву постављена је 
подлога за ознаку „Комунална милиција Београд”. У пределу 
лакта на оба рукава нашивено је ојачање, а доња ивица рука-
ва као и доња ивица џемпера завршена је ранфлом исте боје;

8) кошуља са дугим рукавом израђена је од тканине мешо-
витог сировинског састава у светлоплавој боји са уметцима 
тамноплаве боје на бочним странама кошуље, испод руке – це-
лом дужином рукава, на раменом делу као и на крагни. Рамени 
тамноплави део на коме су постављене еполете одвојен је од 
предњег и леђног дела црвеном траком. Испод црвених трака 
на предњем делу са леве и десне стране нашивен је део за каче-
ње микрофона средстава за везу и мале камере. Кошуља се за-
копчава патент затварачем који је прекривен преклопном лај-
сном, а протеже се до врха крагне. На горњем делу предњице 
нашивена су два укошена грудна џепа са патном. Уз џеп на ле-
вој страни постављен је додатни џеп који се затвара патент за-
тварачем. Изнад грудних џепова са леве стране постављена је 
подлога за позицију ознаке са грбом града, а насупротно на де-
сној стрaни подлога за позицију ознаке са презименом. У пре-
делу струка нашивени су потезачи окренути ка леђном делу 
и ластиш гума који омогућавају потребну адаптацију обима 
струка. На леђном делу отворене су фалте које при отварању 
омогућују додатну комоцију у пределу леђа. На леђном делу је 
великим ћириличним словима исписана ознака ,,КОМУНАЛ-
НА МИЛИЦИЈА” испод којег је ознака у облику штита плаве 
боје, оивиченог белим рамом, унутар кога при врху поља шти-
та стоји великим ћириличним словима беле боје исписана реч 
,,БЕЛИ”, испод које у црвеном хоризонталном пољу стоје речи 
исписане белом бојом ,,БЕОГРАДСКИ ЛИЧНИ”, испод којих је 

грб града око којег су у сферном облику исписане речи белом 
бојом – доле лево реч ,,позорник”, потом црвена тачка, горе 
лево реч ,,асистент”, горе десно реч ,,пријатељ”, потом црвена 
тачка и доле десно реч ,,службеник” док је изнад доњег дела 
поља штита белом бојом исписана реч ,,Београд” подвучена 
црвеном линијом. На левом рукаву постављена је подлога за 
ознаку „Комунална милиција Београд”, а на десном је наши-
вен џеп са више преграда. У пределу лакта додатном тканином 
обезбеђено је ојачање. Рукави се завршавају манжетном и по-
тезачем за регулисање рукавског отвора;

9) кошуља са кратким рукавима је од тканине мешовитог 
сировинског састава у светлоплавој боји са уметцима тамно-
плаве боје на бочним странама кошуље, испод руке – целом 
дужином рукава, на раменом делу као и на крагни. Рамени 
тамноплави део на коме су постављене еполете одвојен је од 
предњег и леђног дела црвеном траком. Испод црвених трака 
на предњем делу са леве и десне стране нашивен је део за ка-
чење микрофона средстава за везу и мале камере. Кошуља се 
закопчава патент затварачем који је прекривен преклопном 
лајсном, а протеже се до врха крагне. На горњем делу предњи-
це нашивена су два укошена грудна џепа са патном. Уз џеп на 
левој страни постављен је додатни џеп који се затвара патент 
затварачем. Изнад грудних џепова са леве стране постављена 
је подлога за позицију ознаке са грбом града, а насупротно 
на десној стани подлога за позицију ознаке са презименом. 
У пределу струка нашивени су потезачи окренути ка леђном 
делу и ластиш гума који омогућавају потребну адаптаци-
ју обима струка. На леђном делу отворене су фалте које при 
отварању омогућују додатну комоцију у пределу леђа. На леђ-
ном делу је великим ћириличним словима исписана ознака 
,,КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” испод којег је ознака у облику 
штита плаве боје, оивиченог белим рамом, унутар кога при 
врху поља штита стоји великим ћириличним словима беле 
боје исписана реч ,,БЕЛИ”, испод које у црвеном хоризонтал-
ном пољу стоје речи исписане белом бојом ,,БЕОГРАДСКИ 
ЛИЧНИ”, испод којих је грб града око којег су у сферном 
облику исписане речи белом бојом – доле лево реч ,,позор-
ник”, потом црвена тачка, горе лево реч ,,асистент”, горе десно 
реч ,,пријатељ”, потом црвена тачка и доле десно реч ,,службе-
ник” док је изнад доњег дела поља штита белом бојом испи-
сана реч ,,Београд” подвучена црвеном линијом. На левом 
рукаву постављена је подлога за ознаку „Комунална милиција 
Београд”, ивице рукава завршавају се украсном манжетном;

10) поло мајица израђена је од тканине сировинског са-
става 100% памук, светлоплаве боје са уметцима тамноплаве 
боје на бочним странама мајице, рукавима, на раменом делу и 
крагни. Рамени део на коме су постављене еполете одвојен је 
од предњег и леђног дела мајице црвеном траком. Испод трака 
са леве и десне стране нашивени су делови за качење микро-
фона средстава за везу и мале камере. Поло мајица закопчава 
се на рајсфершлус. На левој страни предњег дела нашивена је 
подлога за ознаку са грбом града, а насупротно на десној стра-
ни нашивена је подлога за ознаку са презименом. Доња ивица 
поло мајице у висини од 10 cm завршена је светлоплавом тка-
нином. На леђном делу је великим ћириличним словима испи-
сана ознака ,,КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” испод којег је озна-
ка у облику штита плаве боје, оивиченог белим рамом, унутар 
кога при врху поља штита стоји великим ћириличним слови-
ма беле боје исписана реч ,,БЕЛИ”, испод које у црвеном хори-
зонталном пољу стоје речи исписане белом бојом ,,БЕОГРАД-
СКИ ЛИЧНИ”, испод којих је грб града око којег су у сферном 
облику исписане речи белом бојом – доле лево реч ,,позорник”, 
потом црвена тачка, горе лево реч ,,асистент”, горе десно реч 
,,пријатељ”, потом црвена тачка и доле десно реч ,,службеник” 
док је изнад доњег дела поља штита белом бојом исписана реч 
,,Београд” подвучена црвеном линијом, док је на левом рукаву 
нашивена подлога за ознаку „Комунална милиција Београд”. 
Ивице рукава завршене су рамфлом;
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11) рукавице дебље, црне боје, кожне, постављене, са 
еластичним ојачањем око зглоба и рукавице тање израђе-
не од синтетичког материјала, црне боје, са ојачањем од ве-
штачке коже са унутрашње стране на прстима и длану, са 
чичак траком око зглобова;

12) торбица је висине 33,5 cm, ширина 24,5 cm, а дубина 
12 cm. Торбица је напред са отвореним џепом, са три држача 
оловке, две преграде са цибзаром. Унутрашња страна, другог 
џепа, џеп са цибзаром. Спољни део на задњој стани, налази 
се џеп са цибзаром. Торбица је са поклопцем који се качи са 
пластичном шналом, са кратком фиксном ручком и дугим 
каишем за раме, дужине 1,40 cm, са пластичним суспензором 
за штеловање са два карабињера. Боја је тегет, 100% PES;

13) каиш је црне боје, ширине 30 mm, израђен од посеб-
не врсте тканине, специфичног ткања (кордура), са класич-
ним закопчавањем, носи се на панталонама;

14) опасач је црне боје, ширине 50 mm, од посебне врсте 
тканине, специфичног ткања (кордура), са копчом за по-
дешавање, при крају опасача налази се чичак трака која је 
предвиђена за закопчавање, носи се преко каиша;

15) панталоне зимске израђене су од благо еластичне 
тканине мешовитог сировинског састава, тамноплаве боје. 
Панталоне у датој такнини прате линију тела и омогућавају 
вршење свих потребних покрета без затезања. Појас панта-
лона је довољне ширине за коришћење каиша и опасача, а 
на задњем делу је издигнут. На средини задњег дела појаса 
постављена је широка гајка са подлогом на коју се поставља 
ознака. На предњем делу су постављени такозвани пиштољ 
џепови на ивицама отвора ојачани додатном тканином. На 
ногавицама су укосо постављени бочни џепови преклопље-
ни одговарајућим патнама, на којима су постављене подло-
ге предвиђене за ознаку „Комунална милиција Београд”, ко-
лена су ојачана додатном тканином и проширена са по две 
фалте са обе стране ногавице. Изнад поруба на спољним 
шавовима убачени су потезачи за регулисање обима нога-
вице. Изнад потезача постављена је зебраста флуоресцент-
на трака. Задњи џепови постављени су испод појаса и тако-
ђе прекривени одговарајућим патнама, џеп кесе су увучене 
тако да се не виде на спољном делу панталона. Задње оја-
чање у пределу тура обезбеђено је додатном тканином кру-
жног облика. Панталоне се откопчавају патент затварачем;

16) панталоне летње израђене су од тање тканине мешо-
витог сировинског састава тамноплаве боје. Појас на панта-
лонама је довољне ширине за коришћење опасача и каиша. 
На предњем делу постављена су два џепа чији је отвор ојачан 
на ивицама додатном тканином. Са обе стране постављени 
су бочни џепови преклопљени одговарајућим патнама, на 
којима су постављене подлоге предвиђене за ознаку „Кому-
нална милиција Београд”. Колена су ојачана додатном тка-
нином и проширена са по две фалте са обе стране ногавице. 
Изнад поруба постављени су потезачи за регулисање обима 
ногавице, а изнад њих налази се зебраста флуоросцентна 
трака. Задњи џепови прекривени су одговарајућим патнама, 
а џеп кесе увучене. Задње ојачање у пределу тура обезбеђено 
је нашивеном додатном тканином кружног облика;

17) кратке панталоне израђене су од тање тканине ме-
шовитог сировинског састава тамноплаве боје, појас крат-
ких панталона је довољне ширине за коришћење опасача и 
каиша. На предњем делу постављени су џепови који су нa 
ивицама отвора ојачани додатном тканином. Испод њих по-
стављена су два бочна џепа прекривена одговарајућим пат-
нама, на којима су постављене подлоге предвиђене за ознаку 
„Комунална милиција Београд”. Задњи џепови постављени 
су испод задњег дела појаса и такође прекривени одговара-
јућим патнама. Задње ојачање у пределу тура обезбеђено је 
нашивањем додатном тканином кружног облика;

18) чарапе су тамноплаве боје, израђене од мешовитог 
сировинског састава;

19) зимска обућа је полудубока црне боје, на везивање, из-
рађене од коже и водонепропусног материјала, неклизајућег, 
трослојног ђона, језик и крагна подложени су сунђером, пр-
сти и пета су ојачани, горњи део и ђон су спојени лепљењем;

20) летња обућа је плитка црне боје, на везивање, изра-
ђене од коже и водонепропусног материјала, двослојне, гор-
њи део и ђон су спојени лепљењем;

21) заштитни прслук, материјал за израду балистичког 
папнелап PЕ (полиетилен) UHMWPE. Основни материјал 
за израду спољног пласта – прслука је PES (полиестер). Уну-
трашња страна прслука је изведена као двослојна структура 
(памучна тканина и плус полиестерска мрежица). Прслук 
мора да штити леђни – грудни део и бочни део тела. Прслук 
има подешавање на бочном и раменом делу, помоћу чичак 
траке. На делу орукавља и вратног изреза налази се рендер, 
ширине 2 cm. На спољној страни прслука (грудни и леђни 
део) налази се рајсфешлус, који служи за убацивање бали-
стичког панела у прслук. Танка заштитна плоча је димензи-
је 20 x 27 cm ниво заштите ICW NIJ 010104.”. 

Члан 2.
Члан 16. мења се и гласи
„Ознаке на униформи су:
– ознака са натписом „Град Београд – Комунална мили-

ција”;
– ознака са грбом града;
– ознака са грбом града у којем је у горњем делу утиснут 

натпис „Град Београд – Комунална милиција”, а у доњем 
делу идентификациони број;

– ознака презимена;
– ознака положаја;
– ознака са натписом „Комунална милиција Београд”.
– Oзнака са натписом ,,КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА”
– Ознака у облику штита плаве боје, оивиченог белим 

рамом, унутар кога при врху поља штита стоји великим ћи-
риличним словима беле боје исписана реч ,,БЕЛИ”, испод 
које у црвеном хоризонталном пољу стоје речи исписане 
белом бојом ,,БЕОГРАДСКИ ЛИЧНИ”, испод којих је грб 
града око којег су у сферном облику исписане речи белом 
бојом – доле лево реч ,,позорник”, потом црвена тачка, горе 
лево реч ,,асистент”, горе десно реч ,,пријатељ”, потом црве-
на тачка и доле десно реч ,,службеник” док је изнад доњег 
дела поља штита белом бојом исписана реч ,,Београд” по-
двучена црвеном линијом

Члан 3.
После члана 18. додаје се нови члан који гласи: 

Члан 18а
 Ознака у облику штита је димензија 10 cm х 11 cm, при 

чему је поље штита плаве боје, које је оивичено белим ра-
мом, унутар кога при врху поља штита стоји великим ћи-
риличним словима беле боје исписана реч ,,БЕЛИ”, испод 
које у црвеном хоризонталном пољу стоје речи исписане 
белом бојом ,,БЕОГРАДСКИ ЛИЧНИ”, испод којих је сред-
њи грб Града Београда димензија 3 cm х 4,5 cm око којег су у 
сферном облику исписане речи белом бојом – доле лево реч 
,,позорник”, потом црвена тачка, горе лево реч ,,асистент”, 
горе десно реч ,,пријатељ”, потом црвена тачка и доле десно 
реч ,,службеник” док је изнад доњег дела поља штита белом 
бојом исписана реч ,,Београд” подвучена црвеном линијом.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 4, 5. 6. ове одлуке, на по-
длози светлоплаве боје која се налази пришивена или нале-
пљена на горњем леђном делу.
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Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 8. 9. и 10. ове одлуке, са 
утиснутим словима рефлектујуће сребрне боје истог облика 
и димензија као ознака из става 1. овог члана.”.

Члан 4.
Члан 22. мења се и гласи:
„Ознака „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА” је одштампана 

рефлектујућим натписом сребрне боје тако да речи буду 
једна до друге, а висина слова износи 40 mm.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 4, 5. и 6. ове одлуке, на по-
длози светлоплаве боје која се налази пришивена или нале-
пљена на горњем леђном делу.

Ознака из става 1. овог члана, носи се на основном делу 
униформе из члана 3. став 1. тач. 8, 9. и 10. ове одлуке, са 
утиснутим словима рефлектујуће сребрне боје истог облика 
и димензија као ознака из става 1. овог члана”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 5.
Комунални милиционари, који су задужени са унифор-

мом и ознакама по одредбама Одлуке о униформи и озна-
кама комуналних милиционара (,,Службени лист Града 
Београда”, бр. 9/21) настављају са коришћењем униформе и 
ознака до истека времена на који су задужена, а најдуже до 
дана 1. јануара 2023. године.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-705/22-С, 25. октобрa 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с.р.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ок-
тобра 2022. године, на основу, члана 12. тачка 6. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС” број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16 – др. закон и 37/19 и 111/21 – др. закон) и 
члана 138. став 2. закона о спорту („Службени гласник РС” 
бр. 10/16) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута Града Београ-
да (‚’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

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕ-
БА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 

БЕОГРАДУ

Члан 1.
У Одлуци о задовољавању потреба и интереса грађана у 

области спорта у Београду („Службени лист Града Београда”, 
бр. 57/13, 43/15, 96/16 и 85/19), у члану 7. ст. 3. и 4. бришу се.

Члан 2.
У члану 8. став 1. мења се и гласи:
„Предлог свог годишњег програма и програма својих 

чланова подноси Спортски савез Београда”. 

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

вања у Службеном листу Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 66-706/22-С, 25. октобрa 2022. године

Председник
Никола Никодијевић, с.р.
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