
Скупштина Града Београда, на седници одржаној, 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07 и 83/14 – др. закон), члана 14, став 1. тачка 5. Закона 
о енергетској ефикасности и рационалној употреби енерги-
је („Службени гласник РС”, број 40/21), и члана 25. став 1. 
тачка 57. и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службе-
ни гласник РС”, број 7/16 – одлука УС, „Службени лист Гра-
да Београда”, брoj 60/19), донела је 

ОДЛУКУ

О УСПОСТАВЉАЊУ СИСТЕМА ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏ-
МЕНТА ГРАДА БЕОГРАДА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.
Овом одлуком успоставља се систем енергетског менаџ-

мента, одређују носиоци енергетског менаџмента, уређу-
је структура задужених и одговорних лица за реализацију 
циљева енергетског менаџмента, као и одговорности, коор-
динација и процедуре за управљање потрошњом енергије у 
граду Београду, у складу са програмом и планом енергетске 
ефикасности града Београда. 

Значење израза

Члан 2.
Изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 
– енергија је електрична енергија, топлотна енергија и 

енергенти у које спадају: угаљ, природни гас, нафта, дерива-
ти нафте и обновљиви и др. извори енергије; 

– енергетски менаџер је физичко лице које има лиценцу 
енергетског менаџера за област енергетике јавног сектора, 
именовано од стране градоначелника града Београда, да 
прати и бележи начине коришћења и количине употребље-
не енергије, предлаже мере енергетске ефикасности и оба-
вља друге послове утврђене законом;

– Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде 
енергије (у даљем тексту: Годишњи извештај) је извештај 
којим Град Београд извештава министарство надлежно за 
послове енергетике о спроведеним мерама и активностима 
и степену реализације циљева дефинисаних програмом и 
планом енергетске ефикасности; 

– ИСЕБ – Информациони систем енергетике Београда је 
интегрисани сложени скуп програмских модула и база по-
датака у коју се смештају подаци о стању енергетике града 
Београда, као и други подаци и информације које су од зна-
чаја за праћење стања енеретике на нивоу града Београда;

– ИСЕМ је информациони систем за праћење и анализу 
потрошње енергије и воде у јавним објектима који служи за 
потребе система енергетског менаџмента и којим управља 
министарство надлежно за послове енергетике; 

– јавна зграда је зграда у јавној својини Града Београда, 
као и зграде које користе установе основане од стране Гра-
да Београда и други објекти за које Град Београд сноси тро-
шкове потрошње енергије, односно енергената, текућег и/
или инвестиционог одржавања; 

– корисници јавних средстава су директни и индирект-
ни корисници буџетских средстава, јавна комунална пре-
дузећа и јавна предузећа основана од стране Града Београ-
да за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном 
енергијом, обезбеђења јавног осветљења, снабдевања водом 
за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпад-
них вода, водоснабдевање и канализацију и јавног градског 
и приградског превоза, управљања комуналним отпадом, 
одржавања градске чистоће, одржавања јавних зелених по-
вршина и друге делатности утврђене законом који уређује 
комуналне делатности, односно правна лица основана од 
стране тих јавних предузећа, као и јавне агенције, установе, 
службе и организације и правна лица над којима Град Бео-
град има директну или индиректну контролу над више од 
50% капитала или више од 50% гласова у управном одбо-
ру, друга правна лица у којима јавна средства чине више од 
50% укупних прихода остварених у претходној пословној 
години, 

– мере енергетске ефикасности су радње које доводе 
до проверљивог и мерљивог или проценљивог повећа-
ња енергетске ефикасности и предузимају се као резултат 
мере политике енергетске ефикасности, као и производња 
електричне односно топлотне енергије коришћењем об-
новљивих извора енергије, под условом да се произведена 
електрична, односно топлотна енергија користи на месту 
производње;

– мере политике енергетске ефикасности су мере, ак-
тивности и радње које утврђују ограни и друга тела Града 
Београда, ради стварања оквира подршке или подстицаја 
за учеснике на тржишту, да пружају и набављају енергетске 
услуге и примењују друге мере енергетске ефикасности; 

– министарство – Министарство рударства и енергети-
ке РС;

– објекти јавне потрошње су објекти у општој употре-
би (јавни објекти – зграде, улице, путеви, паркови, тргови, 
јавне површине и др. објекти у општој употреби који су у 
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надлежности Града), објекти јавних комуналних предузећа 
основана за обављање комуналних делатности, објекти јав-
них предузећа и други објекти или делови објеката за које 
Град Београд сноси трошкове потрошње енергије, односно 
енергената, текућег и/или инвестиционог одржавања; 

– План енергетске ефикасности града Београда (у даљем 
тексту: план енергетске ефикасности) је плански документ 
са мерама и активностима којима обвезник система енер-
гетског менаџмента планира да спроведе програм енергет-
ске ефикасности; 

– Програм енергетске ефикасности града Београда (у 
даљем тексту: програм енергетске ефикасности) је плански 
документ који доноси Град Београд, о планираном начину 
остваривања и величини планираног циља уштеде енергије, 
за период од три године; 

– политика енергетске ефикасности подразумева де-
финисање општих циљева везаних за смањење потрошње 
енергије, енергената и повећање енергетске ефикасности, 
повећање удела обновљивих извора енергије и смањење 
емисије штетних гасова; 

– самостални обвезници система: привредна друштва и 
јавна предузећа чија је претежна делатност у производном 
сектору, сектору трговине и услуга, као и установе основа-
не од стране Града Београда у области образовања, науке, 
културе, физичке културе, здравствене заштите, социјалне 
заштите, друштвене бриге о деци и другим областима, ако 
имају годишњу потрошњу енергије већу од количине коју 
пропише Влада. 

Јавни интерес

Члан 3.
Енергетска ефикасност и рационална употреба енергије 

је у јавном интересу града Београда и од посебног је значаја 
за град Београд. 

Систем енергетског менаџмента града Београда обухва-
та објекте у јавној својини који користе Градска управа, јав-
на предузећа основана од стране Града Београда, а која нису 
самостални обвезници система, као и установе основане од 
стране Града Београда и друге објекте у јавној својини за 
које трошкове енергије плаћа јединица локалне самоуправе, 
односно објекте за које Град Београд плаћа трошкове енер-
гије. 

Основни акти

Члан 4.
Основни акти којима се утврђује политика енергетске 

ефикасности града Београда су: 
– Стратегија развоја града Београда и Акциони план у 

делу који се односи на енергетску ефикасност; 
– План развоја енергетике града Београда;
– Програм и план енергетске ефикасности града Београда.
Град Београд у својим планским документима плани-

ра активности у области енергетске ефикасности у складу 
са Стратегијом развоја енергетике РС и Програмом којим 
се утврђују услови, начин, динамика и мере за остварива-
ње Стратегије, Интегрисаним националним енергетским и 
климатским планом, као и важећим законским прописима. 

Обавезе Града Београда 

Члан 5.
Систем енергетског менаџмента града Београда јесте 

систем организованог управљања енергијом који обухва-

та најшири скуп регулаторних, организационих, подсти-
цајних, техничких и других мера и активности, као и ор-
ганизованог праћења и анализе обављања енергетских 
делатности и потрошње енергије, које у оквирима својих 
овлашћења, планира и спроводи Град Београд. 

Град Београд као обавезник система енергетског менаџ-
мента дужан је да:

1) прати и анализира све видове своје потрошње енерги-
је, води о тој потрошњи редовну и тачну евиденцију путем 
информационих система установљених републичким про-
писима односно општим актима Града Београда; 

2) утврђује циљеве енергетске ефикасности у оквиру 
својих послова и доноси програм и план енергетске ефика-
сности ради постизања уштеде енергије у складу са циљеви-
ма уштеде које дефинише Влада РС;

3) именује потребан број енергетских менаџера односно 
чланове Одбора за енергетску ефикасност Града Београда; 

4) обавештава Министарство о лицу које је именовао за 
енергетског менаџера и о лицу које је овлаштено да поред 
енергетског менаџера потписује Годишњи извештај; 

5) доноси интерни акт којим ће бити уређена структура 
задужених и одговорних лица за реализацију циљева енер-
гетског менаџмента, као и одговорности, координација и 
процедуре за управљање потрошњом енергије; 

6) доноси програм и план енергетске ефикасности града 
Београда;

7) спроводи мере енергетске ефикасности наведене у 
програму, односно у плану из тачке 6) овог члана; 

8) доставља министарству Годишњи извештај о оствари-
вању циљева уштеде енергије садржаних у програму и пла-
ну из тачке 6) овог члана на прописаном обрасцу и пропи-
саном року;

9) обезбеђује спровођење енергетског прегледа у роко-
вима предвиђеним законом; 

10) уноси податке у ИСЕМ и СЕМИС; 
11) редовно и благовремено обезбеђује енергетском ме-

наџеру приступ подацима који су му потребни за рад; 
12) планира и обезбеђује средства за спровођење мера 

дефинисаних програмом и планом из тачке 6) овог члана; 
13) предузима и друге активности и мере у складу са за-

коном. 

II. СИСТЕМ ЕНЕРГЕТСКОГ МЕНАЏМЕНТА

Члан 6.
Носиоци система енергетског менаџмента града Београда 

су: градоначелник града Београда, Одбор за енергетску ефи-
касност Града Београда, енергетски менаџери града Београда 
и корисници јавне својине и јавних средстава, који нису са-
мостални обвезници система енергетског менаџмента.

Градоначелник града Београда

Члан 7. 
Градоначелник града Београда, као носилац система 

енергетског менаџмента града Београда предузима следеће 
активности:

– именује потребан број енергетских менаџера града 
Београда; 

– именује чланове Одбора за енергетску ефикасност;
– потписује Годишњи извештај или именује лице овла-

шћено за потписивање Годишњег извештаја; 
– доноси План енергетске ефикасности града Београда;
– и предузима друге активности у циљу обезбеђивања 

услова за спровођење мера енергетске ефикасности. 
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Потребан број енергетских менаџера града, као број и 
састав чланова Одбора за енергетску ефикасност Града Бео-
града, одређује градоначелник града Београда, у складу са 
политиком енергетске ефикасности града Београда и важе-
ћим законским прописима. 

Одбор за енергетску ефикасност

Члан 8.
Одбор за енергетску ефикасност (у даљем тексту: од-

бор), као носилац система енергетског менаџмента, одго-
воран је за спровођење и унапређење политике енергетске 
ефикасности и стварање делотворног система енергетског 
менаџмента на територији града Београда, као и координа-
цију између носилаца система енергетског менаџмента. 

Одбор учествује у припреми и изради стратешких, 
планских и нормативних аката од значаја за спровођење и 
унапређење политике енергетске ефикасности у Граду Бео-
граду, планирању и омогућавању спровођења мера енергет-
ске ефикасности и остварење циљева утврђених прописима 
Републике Србије и планским актима Града Београда.

Чланови Одбора бирају се на период од четири године и 
могу бити именовани поновно. 

Чланови Одбора именују се из реда представника град-
ских секретаријата надлежних за праћење потрошње енер-
гије, јавно-комуналних предузећа и јавних предузећа која 
нису самостални обвезници система, оператора дистрибу-
тивног система за дистрибутивно подручје Београда, као и 
друга лица која могу бити именована. 

Друга лица која могу бити именована као чланови Од-
бора, могу бити бирана из реда стручњака у датој области 
који својим знањем и угледом могу допринети раду Одбора 
и спремни су да у том раду активно учествују, као и јавних 
предузећа која су самостални обвезници система. 

Члан 9.
Одбор се оснива на неодређено време.
Одбор доноси Годишњи план рада и Пословник о раду. 
Пословником о раду Одбора уређује се начин рада, по-

ступак усвајања и врста аката која доноси Одбор. 
Одбор о свом раду извештава градоначелника града 

Београда по потреби, а најмање једанпут у шест месеци. 
Одбор за свој рад одговара директно градоначелнику 

града Београда и о свом раду подноси извештај градоначел-
нику града Београда, најкасније до краја фебруара текуће 
године за претходну годину.

Члан 10.
Рад Одбора је јаван. 
Акта која доноси Одбор објављују се на званичној ин-

тернет-страници Града Београда. 
У свом раду Одбор може организовати јавне консулта-

ције са стручњацима, заинтересованом јавношћу и грађа-
нима. 

Члан 11.
У циљу спровођења политике енергетске ефикасности 

и обезбеђења боље функционалности система енергетског 
менаџмента, Одбор:

– прати процес израде енергетског биланса Града Бео-
града,

– прати прикупљање података од значаја за успоставља-
ње система енергетског менаџмента у секторима производ-
ње, преноса, дистрибуције и потрошње енергије (потрошња 

енергије, потрошња енергената, утрошак средстава за на-
бавку енергената и енергије, планова санације и друго од 
субјеката из члана 2. ове одлуке) и воде, итд;

– успоставља критеријуме енергетске ефикасности у по-
гледу набавке робе и услуга и куповине (закупа зграда или 
делова зграда) и адаптације и даје препоруке доносиоцу 
одлука у оквиру субјекта о уговарању куповине енергије, 
преговарање са снабдевачима енергијом и давање препору-
ка везаних за избор енергената и избор снабдевача, који иду 
у корист организацији;

– даје препоруке доносиоцима одлука о могућим изво-
рима финансијских средстава за спровођење мера енергет-
ске ефикасности и инвестирање у обновљиве изворе енер-
гије;

– учествује у планирању индикатора енергетског интен-
зитета и праћења потрошње енергије и воде, као и енергет-
ске ефикасности, успоставља циљеве и акционе планове 
неопходне ради смањења потрошње, повећање енергетске 
ефикасности и побољшања начина коришћења енергије у 
складу са енергетском политиком Града Београда;

– прати кретање главних параметара у објектима, систе-
мима и процесима са потрошњом енергије и врши контину-
ирано поређење са циљевима дефинисаним у енергетском 
политиком Града Београда;

– учествује у припреми предлога Програма и Плана 
енергетске ефикасности у складу са Законом и предлаже за 
усвајање надлежним органима Града Београда;

– прати припрему Годишњег извештаја о остваривању 
циљева уштеде Града Београда и даје стручно мишљење о 
сачињеном извештају; 

– утврђује процедуру за спровођење мера енергетске 
ефикасности, у циљу спровођења планом утврђених мера 
енергетске ефикасности;

– даје иницијативу за организовање и спровођење обука 
за лица која учествују у прикупљању података и извештава-
ња, тако да би у стекла потребна знања, што ће довести до 
уштеде енергије, побољшања енергетске ефикасности. 

Члан 12.
Одбор предлаже градоначелнику Града Београда:
− програм међуградске сарадње у области енергетског 

менаџмента;
− приступање Града Београда међународним иницијати-

вама које окупљају локалне самоуправе активне у унапре-
ђењу енергетске ефикасности и коришћењу обновљивих 
извора енергије (Повеља градоначелника или слична орга-
низација); 

− друге активности које могу допринети унапређењу 
енергетског менаџмента у граду Београду. 

Енергетски менаџер града Београда 

Члан 13.
Градоначелник града Београда именује енергетског ме-

наџера града Београда на период од две године.
Енергетски менаџер града Београда обавља следеће по-

слове:
− прикупља и анализира податке о начину коришћења 

енергија објеката за које Град Београд, као обвезник система 
испуњава обавезе; 

– организује и учествује у припреми програма и плана 
енергетске ефикасности града Београда;

– предлаже мере енергетске ефикасности и учествује у 
њиховој реализацији; 
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− припрема Годишњи извештај и
− предузима и друге активности и мере прописане про-

грамом и планом енергетске ефикасности, законским про-
писима. 

Послове енергетског менаџера обавља лице које има ли-
ценцу за област енергетике јавног сектора, издату од стране 
министарства. 

Енергетски менаџер града Београда припремљени годи-
шњи извештај о остваривању циљева уштеде енергије са-
држаних у програму и плану енергетске ефикасности града 
Београда доставља на увид и разматрање градоначелнику 
Града Београда односно лицу које је овлашћено за потписи-
вање Годишњег извештаја и Одбору, најкасније 15 дана пре 
законом прописаног рока за достављање предметног изве-
штаја. 

Енергетски менаџер града Београда за свој рад одговара 
директно градоначелнику града Београда. 

Енергетски менаџер града Београда, након потписи-
вања, Годишњи извештај о остваривању циљева уштеде 
енергије садржаних у програму и плану енергетске ефика-
сности, доставља Министарству на прописаном обрасцу, 
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 

Енергетски менаџер града Београда у обавези је да буде 
у сталној комуникацији са организационом јединицом за 
енергетску ефикасност министарства надлежног за послове 
енергетике и редовно учествовање на састанцима, обукама 
и другим догађајима.

Члан 14.
У циљу обезбеђења боље функционалности ИСЕБ и 

ИСЕМ система енергетски менаџер Града Београда овла-
шћен је да предузима следеће мере и активности и то: 

– управља корисницима ИСЕБ и ИСЕМ на нивоу објекта 
односно на нивоу трошковних центара за које је надлежан; 

– комуницира са администраторима информационих 
системима из области енергетике, у вези са свим питањима 
од значаја за функционисање објеката за које је надлежан; 

– креира различите извештаје за потребе корисника 
ИСЕБ и ИСЕМ на вишим хијерархијским нивоима; 

– комуницира са надлежнима за систем енергетског ме-
наџмента града Београда о питањима везаним за ИСЕБ и 
ИСЕМ;

– врши надзор над процесом уноса података и даје по-
требне инструкције. 

Члан 15.
Организациона јединица Градске управе Града Бео-

града за послове енергетике, поред послова утврђених ак-
том којим се уређује организација и делокруг рада Градске 
управе Града Београда, обављаће и стручне и администра-
тивно-техничке послове за Одбор и енергетског менаџера 
града Београда. 

Обавезе носилаца система енергетског менаџмента 

Члан 16.
Унос података у ИСЕБ односно ИСЕМ првенствено 

врше корисници јавних зграда и јавних средстава, у складу 
са прописима и другим актима. 

Корисник јавне зграде односно корисник јавних сред-
става је у обавези да одреди лице за унос података о објек-
ту/има за које је надлежан и за креирање једноставних 
извештаја и анализа и о томе обавештава енергетског мена-
џера града Београда. 

Унос података обухвата податке о објектима односно 
енергетским трошковним целинама (општи подаци, кон-
струкциони подаци, подаци о енергетским системима и 
сл.), потрошњи енергије, енергената и воде у објекту за који 
је надлежан и друге податке од значаја за ефикасно упра-
вљање енергијом на територији града Београда. 

Лице овлашћено за унос података из става 2. овог чла-
на, за свој рад директно је одговорно енергетском менаџеру 
града Београда. 

Члан 17.
Носиоци система енергетског менаџмента града Бео-

града, у оквиру својих одлуком утврђених надлежности, 
обавезни су да у складу са програмом и планом енергетске 
ефикасности, обезбеде спровођење мера енергетске ефика-
сности и активности којима се остварује ефикасно кори-
шћење енергије.

Члан 18.
Одбор је дужан да у року од тридесет дана од дана доно-

шења плана енергетске ефикасности, утврди процедуру за 
спровођење мера енергетске ефикасности, у циљу спрово-
ђења планом утврђених мера енергетске ефикасности. 

Процедура за спровођење мера енергетске ефикасности 
треба да садржи следеће податке о: носиоцима и роковима 
за спровођење плани раних активности, одговорностима 
носилаца активности, очекиваним резултатима за сваку од 
мера, односно активности, процену финансијских средста-
ва (изворе и начин обезбеђивања) предвиђене за спровође-
ње планираних мера, начин координације и извештавања у 
току спровођења мера и активности. 

Корисници јавних зграда и корисници средстава, дужни 
су да поступају у складу са утврђеном процедуром за спро-
вођење мера енергетске ефикасности. 

Родна неутралност израза

Члан 19.
Сви појмови употребљени у овој одлуци у мушком гра-

матичком роду обухватају мушки и женски природни род.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20. 
Лице именовано за енергетског менаџера града Београ-

да пре ступања на снагу ове одлуке, наставља да обавља по-
слове и дужно је да испуњава обавезе утврђене Законом о 
енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије 
и др. важећим прописима донетим на основу њега.

Члан 21.
Градоначелник града Београда образоваће Одбор и име-

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

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-54/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 22. фе-
бруара 2023. године, на основу члана 29. став 1. тач. 1) и 6) 
и чл. 54, 56, 79. и 80. Закона о смањењу ризика и управља-
њу ванредним ситуацијама („Службени гласник PC”, број 
87/18), а у вези са чл. 77. – 80. Закона о одбрани („Службе-
ни гласник PC”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 – др. закон, 104/09 
– др. закон, 10/15 и 36/18) и члана 25. тачка 35. 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 ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Овом одлуком дефинише се организација и функци-
онисање цивилне заштите на територији града Београда, 
посебно у делу који се односи на начела по којима се по-
ступа у систему смањења ризика од катастрофа, субјекте и 
снаге система смањења ризика од катастрофа и управљања 
ванредним ситуацијама, дужностима градских органа у за-
штити и спасавању, обавезе израде процене ризика од ката-
строфа, плана заштите и спасавања, плана смањења ризика 
од катастрофа, екстерног плана заштите од великог удеса, 
образовање штаба за ванредне ситуације, одређивање пове-
реника и заменика повереника цивилне заштите у насеље-
ним местима, формирање јединица цивилне заштите опште 
намене и специјализоване јединице цивилне заштите за уз-
буњивање, одређивање субјеката од посебног значаја за за-
штиту и спасавање, финансирање и друга питања.

НАЧЕЛА

Члан 1.
Овом одлуком обезбеђује се доследна примена начела 

заштите и спасавања утврђена законом, а посебно: начело 
приоритета, начело примарне улоге локалних заједница, 
начело равноправности и заштите људских права, начело 
партиципативности и солидарности, и начело информиса-
ња јавности. 

Начело приоритета

Смањење ризика од катастрофа и заштита и спасавање 
људи и материјалних и културних добара на теритрији гра-
да Београда представља најважнији приоритет у односу на 
све друге облике друштвеног и јавног живота. У том сми-
слу, сваки грађанин има право на заштиту без обзира на 
пол, националну или било коју другу припадност.

Начело примарне улоге локалних заједница

Органи града и сви субјекти и снаге смањења ризика од 
катастрофа на простору града Београда имају примарну 
улогу у управљању ванредном ситуацијом и одговорни су 
за правовремен и ефикасан први организовани одговор у 
случају најаве или настанка неке опасности која угрожава 
животе и здравље људи и материјална добра на простору 
града Београда. 

Начело равноправности и заштите људских права

Органи Града Београда, Штаб за ванредне ситуације и 
субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање ста-

рају се о обезбеђивању принципа равноправности полова, 
односно воде рачуна да ни једна наредба, одлука, радња или 
мера не сме бити на штету женског пола, а такође се обезбе-
ђује принцип да и жене равноправно учествују у активно-
стима превентивне заштите и оперативним активностима 
заштите и спасавања људи и материјалних добара у ванред-
ним ситуацијама. Такође су дужни да воде рачуна о зашти-
ти људских права, а посебно о заштити сиромашних, ста-
рих, болесних, деце, трудница и других рањивих група, којe 
су посебно изложенe ризику, на простору града Београда.

Начело партиципативности и солидарности

Сви грађани на простору града Београда, који буду угро-
жени неком катастрофом имају обавезу међусобне солидар-
ности и узајамне помоћи, као и право на помоћ не само у 
спасавању живота и здравља, већ и у обезбеђивању основ-
них услова за живот и имају приоритет у услугама које пру-
жају хуманитарне организације које делују на простору гра-
да Београда. 

Начело информисања јавности

Градоначелник и Штаб за ванредне ситуације имају оба-
везу да правовремено и истинито обавештавају јавност 
о упозорењима да се очекује нека опасност и поступцима 
које треба да предузму, односно о последицама опасности 
која је задесила простор града Београда. Информисање вр-
шити редовним и ванредним саопштењима и на конферен-
цијама за медије. 

СУБЈЕКТИ И СНАГЕ СИСТЕМА СМАЊЕЊА РИЗИКА 
ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊА ВАНРЕДНИМ СИТУ-

АЦИЈАМА

Члан 2.
Субјекти система смањења ризика од катастрофа и 

управљања ванредним ситуацијама у граду Београду су:
1. Скупштина Града Београда,
2. градоначелник Града Београда,
3. Градско веће Града Београда,
4. Градска управа Града Београда, 
5. субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање 

на територији града Београда,
6. образовне установе и друге јавне установе.
Снаге система смањења ризика од катастрофа и упра-

вљања ванредним ситуацијама на територији града Београ-
да су:

1. Штаб за ванредне ситуације,
2. повереници и заменици повереника цивилне заштите,
3. јединице цивилне заштите опште намене,
4. Јединица за узбуњивање,
5. Добровољно ватрогасно друштво,
6. екипе Црвеног крста,
7. радиоаматери,
8. грађани и удружења грађана.

Скупштина Града Београда

Члан 3.
У остваривању своје улоге у систему смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на терито-
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рији града Београда, а у складу са одредбама закона, Скуп-
штина Града Београда врши следеће послове:

– доноси Одлуку о организацији и функционисању ци-
вилне заштите на територији града Београда, на предлог на-
длежног штаба и обезбеђује спровођење те одлуке у складу 
са законом;

– образује Градски штаб за ванредне ситуације;
– разматра Годишњи план рада и Извештај о раду Град-

ског штаба за ванредне ситуације о битним питањима из 
области смањења ризика од катастрофа, управљања ван-
редним ситуацијама и отклањању последица ванредних си-
туација,

– доноси план и програм развоја система заштите и спа-
савања на територији јединице локалне самоуправе; 

– стара се о заштити од пожара и обезбеђује услове за 
спровођење заштите од пожара, прописује мере заштите од 
пожара, специфичне за подручје града у циљу унапређења 
стања заштите од пожара и доноси акционе и санационе 
планoве заштите од пожара, у складу са законом којим се 
уређује противпожарна заштита;

– утврђује систем подстицаја и повластица које је град 
дужан да обезбеди за припаднике добровољних ватрога-
сних јединица;

– планира и утврђујe изворе финансирања за развој, из-
градњу и извршавање задатака заштите и спасавања и ра-
звој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивил-
не заштите на територији града Београда; 

– обавља и друге послове у складу са законом и другим 
прописима.

Градоначелник града Београда

Члан 4.
– Стара се о спровођењу закона и других прописа из 

области смањења ризика од катастрофа и управљања ван-
редним ситуацијама; 

– врши функцију команданта Градског штаба за ван-
редне ситуације Града Београда и руководи његовим радом 
(члан 42. закона); 

– у сарадњи са замеником и начелником штаба предла-
же постављење осталих чланова Градског штаба за ванред-
не ситуације; 

– доноси Одлуку о проглашењу и укидању ванредне си-
туације на територији града Београда, на предлог Градског 
штаба за ванредне ситуације (члан 39. закона); 

– врши активирање субјеката од посебног значаја, доно-
си наредбу о активирању субјеката и снага на својој терито-
рији (члан 88. закона); 

– доноси наредбу о мобилизацији јединица цивилне за-
штите на својој територији (члан 88. закона);

– руководи заштитом и спасавањем и наређује мере 
утврђене законом и другим прописима; 

– усмерава и усклађује рад градских органа и правних 
лица чији је оснивач Град Београд у спровођењу мера за-
штите и спасавања; 

– остварује сарадњу са штабовима за ванредне ситуаци-
је градских општина у циљу јединственог и усклађеног де-
ловања у ванредним ситуацијама;

– стара се о организацији и спровођењу мобилизације 
грађана, правних лица и материјалних добара у циљу укљу-
чења истих у активности заштите и спасавања; 

– одлучује о увођењу дежурства градским органима и 
другим правним лицима у ванредној ситуацији; 

– планира и преко Скупштине града и Градског већа 
обезбеђује буџетска средства намењена за смањење ризика 
од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама и от-
клањању последица ванредних ситуација;

– на захтев или по сопственој процени извештава Скуп-
штину града о стању на територији и о предузетим актив-
ностима у ванредној ситуацији;

– разматра и одлучује о другим питањима из области за-
штите и спасавања из своје надлежности. 

Градско веће Града Београда

Члан 5.
У остваривању своје улоге у области смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на тери-
торији града Београда, применом оредаба закона и других 
прописа, Градско веће Града Београда врши следеће послове:

– разматра предлог Одлуке о организацији и функцио-
нисању цивилне заштите на територији града Београда, на 
предлог Штаба за ванредне ситуације и доставља Скупшти-
ни на усвајање;

– усваја Процену ризика од катастрофа за територију 
града Београда након добијања сагласности од МУП-а, Сек-
тора за ванредне ситуације,

– усваја План заштите и спасавања града Београда након 
добијања сагласности од МУП-а, Сектора за ванредне ситу-
ације;

– Усваја План смањења ризика од катастрофа за територи-
ју града Београда на основу Процене ризика од катастрофа;

– усваја Екстерни план заштите од великог удеса након 
добијене сагласнсти од МУП-а, Сектора за ванредне ситу-
ације;

– доноси акт о одређивању субјеката од посебног знача-
ја за заштиту и спасавање за територију града Београда на 
предлог надлежног штаба;

– доноси акт о формирању јединица цивилне заштите 
опште намене и специјализованих јединица цивилне за-
штите за узбуњивање (члан 80. закона);

– разматра висину насталих штета од елементарних не-
погода и доставља захтеве за помоћ од Владе, 

– образује Комисију за процену штете настале од еле-
ментарних непогода,

– одлучује о накнади штете настале од елементарних не-
погода и других несрећа,

– одлучује о додели помоћи грађанима који су претрпе-
ли штете у ванредним ситуацијама, у складу са расположи-
вим финансијским средствима; 

– успоставља ситуациони центар у складу са актом о 
организацији и функционисању цивилне заштите, а у зави-
сности од техничких и материјалних могућности; 

– предлаже акта која доноси Скупштина Града Београда,
– предузима хитне и превентивне мере у циљу смањења 

ризика од катастрофа;
– обавља и друге послове утврђене законом.

Градска управа Града Београда

Члан 6.
Секретаријати и субјекти система смањења ризика од 

катастрофа и управљања ванредним ситуацијама у окви-
ру својих надлежности у систему смањења ризика од ката-
строфа и управљања ванредним ситуацијама обављају сле-
деће послове и задатке:

– обезбеђују успостављање и функционисање ситуаци-
оног центра, уз сагласност градоначелника града Београда, 
у складу са техничким и материјалним могућностима Града 
Београда; 
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– носиоци су активности на изради Процене ризика од 
катастрофа територије града Београда; 

– носиоци су на изради Плана смањења ризика од ката-
строфа; 

– носиоци су на изради Плана заштите и спасавања; 
– учествују у припремама, организацији и извођењу 

привременог померања или евакуације угроженог станов-
ништва; 

– учествују у припремама и спровођењу збрињавања на-
страдалог становништва; 

– старају се око обезбеђења неопходних средстава за рад 
Градског штаба за ванредне ситуације Града Београда; 

– старају се о планирању и имплементацији урбани-
стичких мера заштите и спасавања у делу који се односи на 
израду и усвајање просторних планова Града Београда; 

– набављају и одржавају средства за узбуњивање у окви-
ру система јавног узбуњивања у Републици Србији, уче-
ствују у изради студије покривености система јавног узбу-
њивања за територију града Београда; 

– старају се о обезбеђењу телекомуникационе и инфор-
мационе подршке за потребе заштите и спасавања; 

– организују, развијају и воде личну и узајамну заштиту 
у свим органима Града Београда; 

– учествују у организацији, формирању, опремању и 
обучавању јединица цивилне заштите опште намене и једи-
ница за узбуњивање; 

– остварују сарадњу са организационим јединицима 
Сектора за ванредне ситуације – Одељењем за ванредне си-
туације, Управом за ванредне ситуације у Београду; 

– обављају и друге послове заштите и спасавања у скла-
ду са законом и другим прописима.

Градски штаб за ванредне ситуације

Члан 7.
За руковођење и координацију рада субјеката и снага си-

стема за смањење ризика од катастрофа на територији гра-
да Београда формираће се Градски штаб за ванредне ситуа-
ције у чији састав ће ући: 

– градоначелник – командант штаба;
– заменик градоначелника – заменик команданта штаба;
– представник Сектора за ванредне ситуације – начел-

ник штаба;
– начелник Градске управе – члан штаба;
– представник Градског већа – члан штаба;
– директори јавних комуналних предузећа – чланови 

штаба;
– директор здравствене установе – члан штаба,
– директор грађевинског предузећа или другог привред-

ног друштва – члан штаба;
– директор електродистрибутивног предузећа – члан 

штаба;
– директор ветеринарске службе – члан штаба;
– представник Црвеног крста – члан штаба;
– и други на основу предлога команданта и начелника 

штаба.
Поред надлежности дефинисаних законом, Градски 

штаб за ванредне ситуације, у случају ванредне ситуације 
може наредити и следеће мере:

– ангажовање (употребу) јединица цивилне заштите оп-
ште намене, грађана и материјалних средстава у ванредним 
ситуацијама;

– увођење дежурства субјектима од посебног значаја за 
заштиту и спасавање и другим правним лицима;

– ангажовање (употребу) субјеката од посебног значаја 
за заштиту и спасавање;

– посебан режим обављања одређених комуналних де-
латности;

– посебне мере и поступке хигијенско-профилактичког 
карактера;

– посебан режим саобраћаја или забрану саобраћаја ло-
калним путевима;

– евакуацију становништва;
– одређивање другачијег распореда радног времена;
– посебне приоритете у испоруци комуналних и других 

производа и пружању услуга (воде, o грејања, гаса, елек-
тричне енергије, градског превоза, железнички и друмски 
превоз и сл.);

– привремену забрану приступа и кретања у појединим 
угроженим подручјима;

– привремену забрану коришћења одређених покретних 
и непокретних ствари власницима, o односно корисницима;

– обезбеђење обавезног поштовања наређених мера од 
стране становништва и правних лица у организовању и 
спровођењу евакуације и других активности у заштити и 
спасавању;

– корисницима, односно власницима стамбених зграда, 
станова, пословних просторија и других зграда да приме на 
привремени смештај угрожена лица из угроженог подручја;

– и друге мере.

Стручно-оперативни тимови

Члан 8.
Градски штаб за ванредне ситуације формираће струч-

но-оперативне тимове као своја помоћна стручна савето-
давна и оперативна тела, за следеће опасности и мере ци-
вилне заштите:

– стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од 
поплава;

– стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од 
земљотреса;

– стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од 
клизишта и ерозија;

– стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од 
епидемија и пандемије;

– стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од 
ТТ несрећа;

– стручно-оперативни тим за евакуацију;
– стручно-оперативни тим за збрињавање угроженог 

становништва;
– стручно-оперативни тим за асанацију терена;
– стручно-оперативни тим за прву и медицинску помоћ;
– и др. по процени штаба за ванредне ситуације.
Потребно је да у састав стручно-оперативних тимова 

буду именовани стручњаци и руководећи кадрови из орга-
на или институција надлежних и компетентних за одређе-
ну опасност; представници градских органа; представници 
здравствених, образовних и научних установа, привредних 
друштава и других правних лица у чијем делокругу су, по-
ред осталих и послови од значаја за заштиту и спасавање у 
ванредним ситуацијама.

Градски штаб за ванредне ситуације може формирати 
нове или расформирати већ формиране стручно-оператив-
не тимове у зависности од идентификованих опасности у 
ажурираној или новој Процени ризика од катастрофа за те-
риторију града Београда. 
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Ситуациони центар

Члан 9.
Ситуациони центар се образује у оквиру Градске упра-

ве у ситуацији проглашења ванредне ситуације на простору 
града Београда који ће успоставити непрекидан рад са ци-
љем правовременог информисања грађана о ситуацији на 
терену и о поступцима које грађани треба да предузимају у 
одређеној опасности. 

Поред наведеног, ситуациони центар ће обављати и сле-
деће послове: пријем наредби, закључака и препорука од 
надлежних органа, преношење наредби, закључака и пре-
порука Градског штаба надлежним органима и службама 
општине, месних заједница и снагама заштите и спасавања, 
прикупља податке и информације о угроженом становни-
штву и доставља их Градском штабу за ванредне ситуације 
или Сектору за ванредне ситуације, као и податке о интер-
венцијама снага заштите и спасавања на терену. 

Субјекти од посебног значаја за заштиту и спасавање

Члан 10.
Субјекте од посебног значаја, односно привредна дру-

штва и друга правна лица која егзистирају на простору гра-
да Београда, а која у свом саставу располажу људским и ма-
теријалним ресурсима који се могу искористити у заштити 
и спасавању људи и материјалних добара, одредиће Градско 
веће својим актом којим ће обухватити:

– јавна комунална предузећа која се финансирају из бу-
џета Града Београда;

– здравствене установе;
– ветеринарске установе;
– електродистрибутивну службу;
– саобраћајна предузећа;
– грађевинска предузећа;
– хуманитарне организације и др.
На основу Плана заштите и спасавања, а на предлог 

Градског штаба за ванредне ситуације Градска управа ће су-
бјектима одредити задатке у заштити и спасавању. 

Трошкови стављања у приправност и ангажовање субје-
ката од посебног значаја за заштиту и спасавање, падају на 
терет буџета Града Београда. 

Градска управа припрема уговоре за реализацију задата-
ка, а потписује их градоначелник града Београда.

Субјекти од посебног значаја имају обавезу планирања и 
припремања ефикасног и правовременог ангажовања и из-
вршења задатака постављених од стране Градског штаба за 
ванредне ситуације. 

Остала привредна друштва и друга правна лица

Члан 11.
Сва привредна друштва и друга правна лица на про-

стору града Београда су у обавези да учествују у заштити 
и спасавању на основу налога Градског штаба за ванредне 
ситуације, а у складу са својом делатношћу и људским и ма-
теријалним ресурсима.

Трошкови настали учешћем привредних друштава и 
других правних лица у спровођењу мера заштите и спасава-
ња, надокнађују се из буџета Града Београда.

Хуманитарне организације и удружења грађана

Члан 11.
Организација Црвеног крста и друге хуманитарне орга-

низације и удружења, која своју делатност обављају на те-

риторији града Београда учествују у планирању, припрема-
ма и спровођењу задатака заштите и спасавања и пружања 
помоћи становништву погођеном последицама катастрофа. 
Ангажовање хуманитарних организација и удружења гра-
ђана врши Градски штаб за ванредне ситуације.

Грађани

Члан 12.
У извршавању задатака заштите и спасавања дужни су 

да учествују сви способни грађани од 18 до 60 година ста-
рости на простору града Београда, укључујући и стране 
држављане, осим трудница и мајки са децом до 10 година 
старости и самохрани родитељи, односно и друге катего-
рије становништва које су дефинисане чланом 36. став 7. 
закона. 

За потребе заштите и спасавања грађани су дужни да 
поштују све наредбе и друге мере које доноси Градски штаб 
за ванредне ситуације, а које се односе на њихово поступа-
ње и учешће у случају ванредних ситуација, затим да омо-
гуће извођење неопходних радова за заштиту и спасавање 
на својим непокретностима, као и да дају на коришћење 
непокретне ствари, возила, машине, опрему, материјал-
но-техничка и друга материјална средства (вода, храна, 
одећа, обућа, грађевински и други производи). За ствари 
и материјална средства дата на коришћење, као и за штету 
насталу извођењем радова на непокретностима за потребе 
заштите и спасавања, грађани имају право на накнаду која 
се исплаћује по тржишним ценама из буџетских средстава 
Града Београда.

Повереници цивилне заштите

Члан 13.
За обављање послова заштите и спасавања на територи-

ји града Београда именују се повереници цивилне заштите 
и њихови заменици у складу са законом.

Именовање повереника и заменика повереника ци-
вилне заштите за подручје градске општине врши Штаб за 
ванредне ситуације градске општине и о томе обавештава 
Градски штаб за ванредне ситуације на територији града 
Београда. 

За организационе јединице управе градске општине, 
именовање повереника и заменика повереника цивилне за-
штите врши надлежни орган градске општине и о томе оба-
вештава Градски штаб за ванредне ситуације.

Повереници и заменици повереника предузимају непо-
средне мере за учешће грађана у спровођењу мера и задата-
ка цивилне заштите и личне и узајамне заштите.

Најважније мере које предузимају повереници и заме-
ници повереника цивилне заштите су:

– да обавештавају Штаб за ванредне ситуације о наста-
лој опасности у зони своје одговорности;

– да активирање и ангажовање становништва и коорди-
нирање њиховим активностима на спасавању живота угро-
жених и имовине на угроженом подручју;

– да упознају грађане са знацима за узбуњивање и о по-
ступцима грађана на знак опасности;

– организовање личне и узајамне заштите у зони своје 
одговорности;

– учешће у активностима организације и вршења еваку-
ације угроженог становништва са угроженог подручја;

– учешће у активностима организације и спровођења 
збрињавања угроженог становништва;
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– да информишу Градски штаб, а преко Општинског 
штаба, о броју порушених објеката, повређених и угрожених 
грађана којима је потребна помоћ, о броју закрчених саобра-
ћајница, кварова на електро, водоводној и гасној мрежи, по-
плављеним подручјима и другим подацима који се односе на 
заштиту и спасавање грађана и њихове имовине.

Сви субјекти од посебног значаја за заштиту и спаса-
вање града Београда, Градска управа, привредна друштва 
и друга правна лица на простору града Београда одредиће 
своје поверенике у складу са чланом 77. Закона.

Поверенике и заменике повереника цивилне заштите 
именује и разрешава:

– у органу Градске управе – руководилац Градске управе,
– у привредном друштву и другом правном лицу – дирек-

тор, односно други надлежни орган одређен општим актом. 
Именовање повереника и заменика повереника изврши-

ће Штаб за ванредне ситуације у року од 30 дана од дана до-
ношења ове одлуке. 

Поверенике именовати у складу са критеријумима из 
Правилника о раду повереника и заменика повереника 
цивилне заштите и критеријумима за њихово именовање 
(„Службени гласник РС”, број 102 од 24. јула 2020. године).

Јединице цивилне заштите

Члан 14.
За потребе оперативног деловања у акцијама заштите и 

спасавања људи и материјалних добара на простору града 
Београда формираће се јединице цивилне заштите опште 
намене и специјализоване јединице цивилне заштите за уз-
буњивање.

Градско веће ће, у складу са Проценом ризика од ката-
строфа, Уредбом о јединицама цивилне заштите, намени 
и задацима, мобилизацији и начину употребе („Службени 
гласник РС”, број 84/20) и у складу са буџетом  Града Београ-
да, формирати јединице из става 1. овог члана.

Јединице цивилне заштите опште намене ће се ангажо-
вати у гашењу пожара на отвореном, за изградњу заштит-
них насипа, црпљење воде, за рашчишћавање из рушевина, 
за предузимање активности при евакуацији, збрињавању 
и заштити живота и здравља угрожених људи, животиња, 
материјалних и културних добара и животне средине, као и 
за предузимање превентивних мера од настанка опасности.

Укупан број припадника јединица цивилне заштите оп-
ште намене донети у складу са Одлуком о личној и матери-
јалној формацији јединица цивилне заштите коју је донео 
министар унутрашњих послова, број инт. 01-4682/21 од 5. 
маја 2021. године.

Укупан број припадника специјализоване јединице за 
узбуњивање формирати у рангу јачине одељења или вода, у 
зависности од броја сирена на територији надлежности.

Лична и узајамна заштита 

Члан 15.
Лична и узајамна заштита је облик организовања грађа-

на за спровођење личне заштите и самопомоћи и пружање 
помоћи другим особама којима је та помоћ неопходна. 

Лична и узајамна заштита као најмасовнији облик при-
премања и организованог учешћа грађана у заштити и 
спасавању обухвата мере и поступке њихове непосредне 
заштите и спасавања у пословним и стамбеним зградама и 
другим објектима где живе и раде. 

На основу Плана заштите и спасавања, Градска управа 
набавља средства за личну и узајамну заштиту и друга сред-
ства за заштиту и спасавање на угроженим територијама и 
то: средства за пружање прве помоћи, гашење почетних и 
мањих пожара, расчишћавање урушених објеката и отко-
павања плитко затрпаних, чишћење површина од снежних 
наноса и леда, приручна средства за дезинфекцију и декон-
таминацију и сл. 

Мере цивилне заштите 

Члан 16.
За потребе заштите и спасавања становништва на про-

стору града Београда, сви субјекти смањења ризика од ката-
строфа, а посебно Градско веће, Градски штаб за ванредне 
ситуације, Градска управа и субјекти од посебног значаја ће 
планирати, организовати и предузимати мере цивилне за-
штите, поштујући специфичност њиховог садржаја и њихову 
примену кроз мере и активности по појединим опасности-
ма, планским документима разрадити заједничке мере за све 
опасности које угрожавају територију града Београда, и то: 

1) узбуњивање;
2) евакуација; 
3) склањање; 
4) збрињавање угрожених и настрадалих; 
5) радиолошка, хемијска и биолошка заштита; 
6) заштита од техничко-технолошких несрећа; 
7) заштита и спасавање из рушевина; 
8) заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и 

под водом; 
9) заштита и спасавање на неприступачним теренима; 
10) заштита и спасавање од пожара и експлозија; 
11) заштита од ЕОР; 
12) прва и медицинска помоћ; 
13) асанација терена.

Сарадња са суседним јединицама локалне самоуправе

Члан 17.
Град Београд ће успоставити сарадњу са суседним једи-

ницама локалних самоуправа у припремама, планирању, 
организацији и спровођењу система смањења ризика од ка-
тастрофа. У том смислу биће потребно ускладити Процену 
ризика од катастрофа и поједина планска решења у Плану 
заштите и спасавања, по питању израде плана смањења ри-
зика од катастрофа за све заједничке ризике.

Обучавање 

Члан 18.
Градска управа ће планирати обуку припадника једини-

ца цивилне заштите опште намене и повереника и замени-
ка повереника цивилне заштите. 

За потребе организовања и извођења обуке, обезбедити 
финансијска средства из буџета.

Финансирање 

Члан 19.
Градска управа ће у сарадњи са Градским већем плани-

рати и предложити Скупштини Града Београда да у буџету 
усвоји финансијска средства потребна за функционисање 
система смањења ризика од катастрофа и управљање ван-
редним ситуацијама на простору града Београда.
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За ову намену обезбеђују се и други извори финансира-
ња кроз пројекте, програме, донације, помоћи и др.

За потребе заштите и спасавања становништва и мате-
ријалних добара од елементарних непогода, техничко-тех-
нолошких несрећа и опасности, из буџета Града Београда, 
финансираће се следеће активности:

– организовање, опремање и обучавање штаба за ван-
редне ситуације;

– организовање, опремање и обучавање јединице цивил-
не заштите опште намене;

– обука повереника и заменика повереника цивилне за-
штите;

– трошкови ангажовања субјеката од посебног значаја 
зазаштиту и спасавање;

– изградња система за узбуњивање на територији града 
Београда;

– набавка, одржавање, смештај, чување и осигурање по-
себне опреме за јединице цивилне заштите опште намене;

– организација и спровођење мера и задатака цивилне 
заштите из делокруга рада Града Београда;

– санирање штета насталих природном и другом незго-
дом, у складу са материјалним могућностима;

– и друге послове у складу са законом и другим пропи-
сима.

Наведе активности се, поред средстава из буџета, могу 
реализовати и путем донација, поклона и других видова по-
моћи, у складу са законом, као и наменски пренетим сред-
ствима из републичког буџета или буџета Града Београда.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 20.
Доношење Одлуке о организацији и функционисању ци-

вилне заштите извршити у року од 45 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Именовање повереника и заменика повереника цивил-
не заштите извршити у року од 30 дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Формирање јединица цивилне заштите опште намене из-
вршити у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Формирање штаба градске општине за ванредне ситуа-
ције извршити у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке.

Формирање стручно-оперативних тимова у Градском 
штабу за ванредне ситуације и штабу за ванредне ситуације 
градске општине по врстама опасности, а у складу са Про-
ценом ризика од катастрофа извршити у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу ове одлуке. 

Градско веће Града Београда ће донети акт о одређивању 
субјеката од посебног значаја за заштиту и спасaвање на те-
риторији града Београда у року од 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлу-

ка о организовању и функционисању јединица цивилне 
заштите опште намене, број 020-1157/14-С од 24. октобра 
2014. године.

Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 82-63/23-С, 22. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фе-
бруара 2023. године, на основу члана 31. тачка 7),  а у вези с а 
чланом 25. тачка 57) 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 ПРОЈЕКТУ „БЕОГРАДСКА КАРТИЦА”

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком уређује се Пројекат „Београдска картица” 

(у даљем тексту: пројекат).

Члан 2.
Циљ пројекта је унапређење квалитета живота корисни-

ка персонализоване картице „Београдска картица” оства-
ривањем погодности за грађане у виду попуста при купо-
вини добара и коришћењу услуга код привредних субјеката 
и других пружалаца услуга, као и коришћењем бесплатних 
услуга  и садржаја у областима културе, спорта, образовања 
и другим областима које обезбеђује  Град Београд и оствари-
вањем других погодности.

Погодности из става 1. овог члана остварују се употре-
бом персонализоване картице „београдска картица” (у да-
љем тек сту: картица).

Члан 3.
Ради реализације пројекта Град Београд ће закључити 

уговоре са привредним субјектима и дру гим регистрова-
ним пружаоцима услуга.

Средства за остваривање пројекта обезбеђују се у буџе-
ту Града Београда.

Чла н 4.
Корисник картице може бити лице са пребивалиштем 

на територији града Београда.

Члан 5.
Услове коришћења, поступак издавања, садржину и из-

глед персонализоване картице уређује Градскa управа Града 
Беог рада – организациона јединица која врши послове који 
се односе на обезбеђивање права и услуга социјалне зашт ите. 

Члан 6.
Подаци о субјектима из члана 2. ове одлуке и начин 

остваривања погодности биће доступни  на званичној ин-
тернет-страници града Београда, у штампаним материјали-
ма, као и кроз медијску промоцију пројекта.

Члан 7.
Обрада података о личности корисника картице ће се 

вршити у складу са Законом о заштити података личности 
(„Службени гласник РС”, број 87/18).

Члан 8.
Овлашћујe се Градскa управa Града Београда-организаци-

она јединица која  врши послове који се односе на обезбеђи-
вање права и услуга социјалне заштите да води евиденцију 
захтева за издавање картице „београдска картица”, издатих и 
опозваних картица, као и да буде руковалац и обрађивач по-
датака о личности, а у складу са Законом о заштити података 
о личности („Службени гласник РС”, број 87/18).
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II. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9. 
Организациона јед иница Градске управе Града Београда 

која врши послове који се односе на обезбеђивање права 
и услуга социјалне заштите прописаће услове коришћења, 
поступак издавања, садржину и изглед персонализоване 
картице у року од 90 дана од ступања на снагу ове одлуке.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 5-31/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фе-
бруара 2023. године, на основу члана 12. 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 11. став 
2. и члана 31. 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАДИ 

ГРАДА БЕОГРАДА – ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ 

Члан 1.
У Одлуци о Награди Града Београда – деспот Стефан 

Лазаревић („Службени лист Града Београда”, бр. 5/03, 2/04, 
41/10, 66/12, 82/14, 67/17, 50/20 и 138/20) у члану 13. у ставу 
1. речи: „статуа деспота Стефана Лазаревића”, бришу се.

Члан 2.
У члану 16. у ставу 1. у алинеји 2. речи: „и за пољопри-

вреду”, бришу се.
У истом члану, у истом ставу после алинеје 2. додаје се 

нова алинеја која гласи:
„– организациона јединица Градске управе Града Београ-

да надлежна за послове пољопривреде за комисију за доде-
лу награде за пољопривреду;”.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.
Комисије именоване до ступања на снагу ове одлуке 

продужавају са радом до истека мандата.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 6-32/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фе-
бруара 2023. године, на  основу члана 26. став 1. тачка 5, члана 
27. став 11. и члана 36. став 6. Закона о јавној својини („Слу-
жбени гласник Р С”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. закон, 
108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 12. став 1. тачка 18. Зако-
на о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/ 16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 
31. став 1. тачка 28. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда“, бр.   39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
бр.7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 
60/19), донела је 

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ

Члан 1.
Даје се сагласност за заснивање хипотеке на:
– катастарској парцели 1035/2 КО Крњача, површине 

170.484,00 m² и
– катастарској парцели 1034/7 КО Крњача, површине 

213.587,00 m²,
уписане у Лист непокретности бр. 6245 КО Крњача, као 

јавна својина Града Београда, а ради обезбеђења потражива-
ња које Република  Србија, Министарство финансија – Поре-
ска управа, има према ЈПКП „Лазаревац”.

Члан 2.
Овлашћује се градоначелник Града Београда, да у име 

града потпише заложну изјаву о заснивању хипотеке на не-
покретностима из члана 1. ове одлуке.

Градоначелник може потписати заложну изјаву, по прет-
ходно прибављеном мишљењу Градског правобранилаштва 
Града Београда.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-29/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебру ара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИ-
ЦЕ ПИЛОТА МИХАИЛА ПЕТРОВИЋА ОД ИБАРСКЕ 
МАГИСТРАЛЕ ДО МАРИЧКЕ УЛИЦЕ И ДЕЛА УЛИЦЕ 
КНЕЗА ВИШЕСЛАВА, ГРАДСКE ОПШТИНE ЧУКАРИ-

ЦА И РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације Улице 

пилота Михаила Петровића, од Ибарске магистрале до Ма-
ричке улице и дела Улице кнеза Вишеслава, градске општи-
не Чукарица и Раковица (у даљем тексту: план детаљне ре-
гулације).
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен 

је део територије градских општина Чукарица и Раковица, 
Улица пилота Михаила Петровића, од раскрснице са Ибар-
ском магистралом до Маричке улице, дужине око 2 km и део 
Улице кнеза Вишеслава од раскрнице са Улицом пилота Ми-
хаила Петровића до комплекса Храма св. Апостола и еван-
ђелисте Луке, дужине око 1,2 km, са везама саобраћајница и 
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже.

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

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја се-

дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17 и 72/21), према коме Улица пилота Михаила 
Петровића има ранг магистрале и повезује Ибарску маги-
стралу са Улицом патријарха Димитрија, а Улицa кнеза Ви-
шеслава има ранг улице првог реда.

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су у оквиру регулације Улице пилота Михаила 
Петровића и Улице кнеза Вишеслава планирани дрвореди.

Члан 4.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно 

је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарско-топо-
графски план и катастар подземних инсталација) и инже-
њерскогеолошки елаборат, у аналогном и дигиталном обли-
ку за део градских општина Чукарица и Раковица, у делу 
који је обухваћен границом плана.

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

стојећег саобраћајног профила Улице пилота Михаила Пе-
тровића и Улице кнеза Вишеслава, дефинисање јавног ин-
тереса, подизање нивоа инфраструктурне опремљености, 
стварање планског основа за уређење и изградњу саобра-
ћајница са инфраструктуром.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20 и 52/21) садржајем плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

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

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

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

банистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Сте-
фана 56, које је дужно да нацрт плана изради у року од 18 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-

диће Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене 
послове, Београд, Краљице Марије 1, а наручилац је Дирек-
ција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Бео-
град, Његошева 84.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана детаљне регу-

лације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у 
дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима градских општина Чукарица и Раковица.

Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на ми-
шљење градским општинама Чукарица и Раковица. 

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-6/22 од 
21. априла 2022. године.

Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака ко-
пија у аналогном и дигиталном облику за потребе Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда 
(две копије), Републичког геодетског завода, Јавног урбани-
стичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и град-
ских општина Чукарица и Раковица (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-11/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧ-
ЈА УЗ БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА, ИЗМЕЂУ УЛИ-
ЦА УСТАНИЧКЕ И ПАРТИЗАНСКЕ, ГРАДСКА ОП-

ШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради планa детаљне регулације подруч-

ја уз Булевар краља Александра, између улица Устаничке 
и Партизанске, градска општина Звездара (у даљем тексту: 
план детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Звездара, први ред 
блокова дуж Булевара краља Александра, између улица 
Устаничке и Партизанске, са везама саобраћајница и ин-
фраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, по-
вршине око 26 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја седи-

шта јединице 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), према коме је предметно подручје пла-
нирано за јавне намене – мрежу саобраћајница и површине 
остале намене – у највећем делу за мешовите градске центре 
(зона мешовитих градсхих центара у зони више спратности – 
М4 и зона мешовитих градских центара у зони средње спрат-
ности – М5), а у мањем делу за површине за становање (зона 
породичног становања – санација неплански формираних 
блокова – С4 и зона вишепородичног становања у постоје-
ћим организованим насељима – С9), као и комерцијалне са-
држаје (зона пратећих комерцијалних садржаја – К4),

– План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19) и

– План генералне регулације шинских система у Београ-
ду, са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије ме-
тро система („Службени лист Града Београда”, број 102/21).

Члан 4.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно је 

прибавити катастарско-топографске подлоге и катастар под-
земних инсталација, у дигиталном облику, за део градске оп-
штине Звездара, у делу који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде плана детаљне регулације је је преиспитива-

ње планиране регулације Булевара краља Александра у делу 
од Устаничке до Партизанске улице, како би се заокружила 
урбана структура блокова и дефинисала правила уређења и 
грађења у складу са потенцијалима предметног подручја.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20 и 52/21) садржајем плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

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

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

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

Члан 8.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбеди-

ће Град Београд – Служба главног урбанисте, Београд, Трг 
Николе Пашића 6

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана детаљне регу-

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

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

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-3/22 од 8. 
фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-12/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЗА-
ПАДНО ОД УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР (ОД БУЛЕВАРА АР-
СЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА ДО УЛИЦЕ ПРИЛАЗ) ДО УЛИЦЕ 
МАРИЈЕ БУРСАЋ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН И НОВИ 
БЕОГРАД, ЗА СПОРТСКИ КОМПЛЕКС ИЗМЕЂУ УЛИЦА 

СТУДЕНТСКЕ, ТОШИН БУНАР И АУТО-ПУТА Е75 

Члан 1.
Приступа се допуни Одлуке о изради измена и допуна Пла-

на детаљне регулације за део подручја западно од Улице Тошин 
Бунар (од Булевара Арсенија Чарнојевића до Улице прилаз) до 
Улице Марије Бурсаћ, градске општине Земун и Нови Београд, 
за спортски комплекс између улица Студентске, Тошин Бунар 
и Ауто-пута Е75 („Службени лист Града Београда”, бр. 109/22), 
(у даљем тексту: Одлука о изради измена и допуна плана де-
таљне регулације).

Члан 2.
Допуњује се члан 5. Одлуке о изради измена и допуна 

плана детаљне регулације ставом 2, који гласи:
„У складу са чл. 51б Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20 и 52/21), примениће се скраћени поступак израде Из-
мена и допуна плана детаљне регулације.”

Члан 3.
Остали чланови одлуке остају непромењени.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-13/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА МИ-
ХАИЛА АВРАМОВИЋА И ЈОЦЕ ЈОВАНОВИЋА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
Приступа се измени и допуни Одлуке о изради плана 

детаљне регулације блока између улица Михаила Авра-
мовића и Јоце Јовановића, градска општина Савски Венац 
(„Службени лист Града Београда”, број 10/16), (у даљем тек-
сту: одлука).

Члан 2.
Mења се члан 3. одлуке, тако да гласи:
„Плански основ за израду Измена и допуна Плана де-

таљне регулације представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја се-

дишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, цели-
не I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17, 72/21 и 27/22), према коме је подручје у оквиру 
предложене границе планирано за: површине јавне намене 
– мрежа саобраћајница и површине за објекте и комплек-
се јавних служби – Ј7 специјализована здравствена заштита 
и површине осталих намена – површине за становање – С1 
зона породичног становања у формираним градским бло-
ковима у централној и средњој зони града;

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме у граници обухвата плана планиране шуме у 
јавним службама.”

Члан 3.
Mења се члан 5. став 1. одлуке, тако да гласи:
„Циљ доношења одлуке је да се, кроз сагледавање про-

сторних могућности предметне локације, њеног непосред-
ног и ширег окружења, а у складу са Планом генералне ре-
гулације грађевинског подручја седишта јединице 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), 
оптимално искористе могућности овог простора.”

Члан 4.
Мења се члан 7. одлуке, тако да гласи:
„Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД 

„BUREAU CUBE PARTNERS” Д.О.О., Београд, Хумска 6, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 6 (шест) ме-
сеци од дана ступања на снагу ове одлуке.”

Члан 5.
Мења се члан 8. став 1. одлуке, тако да гласи:
„Средства за израду Плана детаљне регулације обез-

бедиће ПД „EUROPEN TIGER” Д.О.О., Београд, Милована 
Маринковића 32.”

Члан 6.
Брише се члан 8. став 2. одлуке:
„Процењена финансијска вредност израде Плана детаљ-

не регулације садржана је у Уговору бр. 58/14 од 10. новембра 
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2014. године, закљученом између Андрије Ровчанина, Београд 
и предузећа Биро 59, Београд, Смиљанићева 4, као носиоца 
израде плана, у оквирном износу од 3.400.000,00 динара.”

Члан 7.
Остали чланови одлуке остају непромењени.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-14/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-
НЕ ЗОНЕ СУРЧИН–ДОБАНОВЦИ, ЗА ПОДРУЧЈЕ ИЗ-
МЕЂУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И БЕОГРАДСКЕ УЛИЦЕ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације привред-

не зоне Сурчин–Добановци, за подручје између железничке 
пруге и Београдске улице, градска општина Сурчин, (у да-
љем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Сурчин, између желе-
зничке пруге Батајница–Сурчин–Остружница, границе Регу-
лационог плана радне зоне Сурчин–Добановци („Службени 
лист Града Београда”, број 9/02) и границе Плана генералне 
регулације насеља Добановци, градска општина Сурчин 
(„Службени лист Града Београда”, број 63/15) (Београдска 
улица) са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 84 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја седи-

шта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целине I–
XIX („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 
97/17 и 72/21), према коме се подручје у оквиру предложене 
границе плана налази у површинама планираним за површи-
не јавне намене: железница и мрежа саобраћајница и повр-
шине остале намене: површине за привредне зоне (зона П1) и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су планиране намене: блокови и зелене површи-
не у регулацији саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана је стварање планског основа за реа-

лизацију планираних намена, капацитета саобраћајне и ин-
фраструктурне мреже и објеката у складу са планом вишег 
реда, дефинисање правила уређења и правила грађења, очу-
вање, заштита и побољшање услова животне средине.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарске подлоге, топографске подлоге и 
катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за 
катастарску општину Добановци, у делу који је обухваћен 
границом плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) садржајем Плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

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

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације поверава се предузе-
ћу „ZAP” д.о.о из Београда, Милутина Миланковића 1к/49, 
које је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од 
дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће а.д. „Интереуропа – логистичке услуге Добановци”, Зе-
мунска 174, Сурчин, Добановци.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда и Градске 
општине Сурчин.

Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне ре-
гулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се 
у дневним средствима информисања и у информативним 
гласилима Градске општине Сурчин.

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

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја на животну средину.
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У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 
88/10), Решење о приступању изради стратешке процене ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регулације донео је 
заменик начелника градске управе – секретар Се  кретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове, под IX-03 бр. 350.14-26/21 од 
12. новембра 2021. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирек-
ције за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две ко-
пије), Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички 
завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Сур-
чин (по једна копија).

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

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

Број 350-15/23-С, 21. фебруара 2023. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фебру-
ара 2023. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕД-
НЕ ЗОНЕ УЗ УЛИЦУ ОСЛОБОЂЕЊА У КНЕЖЕВЦУ, 

ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
Члан 1.

Приступа се изради плана детаљне регулације привред-
не зоне уз Улицу ослобођења у Кнежевцу, градска општина 
Раковица (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије Градске општине Раковица, привредна 
зона уз Улицу ослобођења у Кнежевцу и део Улице ослобо-
ђења до границе Плана детаљне регулације Топчидерске реке 
са планираним регулацијама и акумулацијама, градске оп-
штине Савски венац, Раковица и Вождовац (1. фаза) („Слу-
жбени лист Града Београда”, број 86/19) и Плана детаљне 
регулације за просторно-културно-историјску целину Топ-
чидер – 1. фаза (саобраћајница Патријарха Димитрија од 
Улице Пере Велимировића до Улице ослободиоци Раковице 
и Улице ослобођења) („Службени лист Града Београда”, број 
62/15), са везама саобраћајница и инфраструктуре до посто-
јеће, односно планиране мреже, површине око 5,20 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају: 
– План генералне регулације грађевинског подручја је-

динице 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) према коме су у обухвату Плана детаљ-
не регулације планиране површине јавне намене: железни-
ца и мрежа саобраћајница и површине остале намене: повр-
шине за привредне зоне (зона П1), и

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и зелене површине у регулацији саобраћајница.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисања 

услова за повећање капацитета и унапређење привредних 
делатности, нивоа инфраструктурне опремљености, про-
сторне и функционалне интеграције подручја и усклађива-
ње са планираним наменама у контактној зони.

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

старске и топографске подлоге и катастар подземних ин-
сталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Кнежевац у делу који је обухваћен границом плана.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 
52/21) садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити: 

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

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД 

„Seven Arch” д.о.о., Београд, Београдска 14, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће предузеће „МITECO-Kneževac” д.о.о. из Београда, Осло-
бођења 39.
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Члан 9.
План детаљне регулације биће изложен на јавни увид у 

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

на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у днев-
ним средствима информисања и у информативном гласилу 
Градске општине Раковица.

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Раковица.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10). Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је заменик начелника 
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-23/2022 од 21. де-
цембра 2022. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), 
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Раковица (по 
једна копија).

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

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

Број 350-16/23-С, 21. фебруара 2023. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фебру-
ара 2023. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛО-
 КА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ФРАНЦУСКЕ, СТРАХИЊИЋА 
БАНА,  СКАДАРСКЕ И ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације блока 

између улица: Француске, Страхињића бана, Скадарске и 
Господар Јевремове, Градска општина Стари град, (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Стари град, подруч-
је између улица: Француске, Страхињића бана, Скадарске 
и Господар Јевремове, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 0,91 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају: 
– План генералне регулације грађевинског подручја је-

динице 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) према коме су у обухвату Плана детаљ-
не регулације планиране површине јавне намене: површи-
не за објекте и комплексе јавних служби (зона Ј2 – основна 
школа) и површине остале намене: површине за мешовите 
градске центре (зона М1 – зона мешовитих градских цента-
ра у зони центра Београда),

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и зелене површине у јавним службама и

– План генералне регулације шинских система у Бео-
граду са елементима детаљне разраде  за I фазу („Службени 
лист Града Београда”, број 102/21), према коме је предметни 
блок у оквиру површине планиране прве линије метроа, у 
делу за вођење метроа подземно – тунал – ТБМ.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је провера могућ-

ности и дефинисање услова за изградњу објеката мешовите 
намене на појединачним локацијама у предметном блоку, 
провера саобраћајног решења и инфраструктурних капа-
цитета предметног подручја и дефинисање капацитета из-
градње у складу са условима Завода за заштиту споменика 
културе града Београда (предметни блок се налази делом у 
површинама које припадају културно-историјској целини 
„Скадарлија” – културно добро, а делом у површинама које 
су означене као заштићена околина културног добра), про-
сторним могућностима, стеченим обавезама и плановима 
вишег реда.

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

старске и топографске подлоге и катастар подземних ин-
сталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Стари град у делу који је обухваћен границом плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) садржајем Плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

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

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

– нивелационе коте улица и јавних површина (нивела-
циони план);
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– попис парцела и опис локација за јавне површине, са-
држаје и објекте;

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

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

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

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

– дру ги елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу 
„PC ART” д.о.о. из Београда, Страхињића бана 66а, које је ду-
жно да нацрт плана изради у року од три месеца од дана ступа-
ња на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће 

предузеће „Стан пројект” д.о.о. из Београда, Устаничка 170в.

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

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

на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у днев-
ним средствима информисања и у информативном гласилу 
Градске општине Стари град.

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

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени ути-
цаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10), Решење о приступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину донео је заменик начелника 
градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и 
грађевинске послове под IX-03 бр. 350.1418/2022 од 21. де-
цембра 2022. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као до-
носиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевинске 
послове (два примерка) и један примерак оригинала у диги-
талном облику за потребе Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија у 
аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекције 
за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), 
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод 
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Стари град 
(по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-17/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕ-
ГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ПАЛМИРА ТОЉА-
ТИЈА, АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА И БУЛЕВАРА МИХА-

JЛА ПУПИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације блока између улица Палмира Тољатија, Алекси-
начких рудара и Булевара Михаjла Пупина, градска општи-
на Нови Београд (у даљем тексту: Измене и допуне плана 
детаљне регулације).

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

гулације обухваћен је део територије градске општине Нови 
Београд, блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких 
рудара и Булевара Михаjла Пупина (граница важећег Плана 
детаљне регулације блока између улица Палмира Тољатија, 
Алексиначких рудара и Булевара Михаjла Пупина, градска 
општина Нови Београд („Службени лист Града Београда”, 
број 97/17), са везама саобраћајница и инфраструктуре до по-
стојеће, односно планиране мреже, површине око 1,78 hа.

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

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

не регулације представљају: 
План генералне регулације грађевинског подручја је-

динице 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) према коме су у обухвату Измена и до-
пуна плана детаљне регулације планиране површине јавних 
намена: мрежа саобраћајница површине за објекте и ком-
плексе јавних служби (зона Ј10 – државна управа, државне 
административне службе) и површине осталих намена: по-
вршине намењене за комерцијалне садржаје – зона К1 – ко-
мерцијални садржаји у зони више спратности, и

План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови, 
саобраћајне површине, зелене површине у јавним службама 
и трасе дрвореда.

Члан 4.
Циљ израде измена и допуна Плана детаљне регулације 

блока између улица Палмира Тољатија, Алексиначких ру-
дара и Булевара Михаjла Пупина, градска општина Нови 
Београд („Службени лист Града Београда”, број 97/17) је 
сагледавање просторних могућности локације, у контексту 
непосредног и ширег окружења, усклађивање са планира-
ном наменом и правилима грађења Плана генералне регу-
лације грађевинског подручја седишта јединице 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) 
и измена обавезујућег волуметријског приказа планираног 
објекта на предметној локацији.
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Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна плана потребно је 

прибавити катастарске и топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску 
општину Нови Београд у делу који је обухваћен границом Из-
мена и допуна плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) садржајем Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације ће се обухватити: 

– граница измена и допуна плана и обухват грађевин-
ског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Измена и допуна плана детаљне регулације по-
верава се „Саша Кнежевић ПР Биро за пројектовање и из-
градњу Грађевински центар – Земун”, Београд (Земун), Пе-
тра Зрињског 2 пр 1, које је дужно да нацрт измена и допуна 
плана изради у року од осам месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне 

регулације обезбедиће Привредно друштво „HODRED 
LIMITED OGRANAK HODRED” из Београда, Палмира То-
љатија 3.

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

не на јавни увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-

таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Нови Београд.

Измене и допуне плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Нови Београд..

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10). Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-09/2023 
од 10. фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације изра-

диће се у три примерка оригинала у аналогном и дигиталном 
облику који ће се по овери чувати код Скупштине Града Бео-
града као доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и гра-
ђевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала 
у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и седам примерака копија 
у аналогном и дигиталном облику за потребе Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове (једна копија), Дирекци-
је за грађевинско земљиште и изградњу Београда (две копије), 
Републичког геодетског завода, ЈУП „Урбанистички завод Бео-
града”, обрађивача плана   и Градске општине Нови Београд. (по 
једна копија).

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

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

Број 350-18/23-С, 21. фебруара 2023. године
Председник

Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фебру-
ара 2023. године, на основу члана 46. Закона о планирању и из-
градњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) и члана 31. Статута Града Београда („Службени 
лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник 
РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 11 

И ДЕЛА БЛОКА 10, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације Блока 11 и 

дела Блока 10, градска општина Земун (у даљем тексту: План 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Земун, Блок 11 из-
међу Булевара Николе Тесле, продужетка Булевара маршала 
Толбухина, Кеја ослобођења (укључујући део приобаља и 
акваторије реке Дунав) и границе Плана детаљне регула-
ције мултифункционалног спортско-културног садржаја 
на подручју „Парка пријатељства” – Ушће, градске општи-
не Нови Београд и Земун („Службени лист Града Београда”, 
број 35/19), са везама саобраћајница и инфраструктуре до 
постојеће и планиране мреже, површине око 11,73 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају: 
План генералне регулације грађевинског подручја једини-

це локалне самоуправе – град Београд, целине I–XIX („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 
72/21 и 27/22) према коме су у обухвату Плана детаљне регу-
лације планиране површине јавних намена: мрежа саобраћај-
ница, зелене површине и водне површине и површине оста-
лих намена: површине за комерцијалне садржаје (зона К1 
– зона комерцијалних садржаја у зони више спратности) и
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План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Град а Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови, 
саобраћајне површине и јавне зелене површине које предста-
вљају евидентирано природно добро и део су јединственог 
система зелених површина града (парк и зелене површине у 
приобаљу Дунава).

Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање 

урбанистичких параметара и правила грађења дефинисаних 
важећим Планом детаљне регулације Блока 11, између Бу-
левара Николе Тесле, Кеја ослобођења и продужетка улице 
Гоце Делчева и Алексиначких рудара, градска општина Зе-
мун („Службени лист Града Београда”, број 79/15), и усклађи-
вање са Планом генералне регулације грађевинског подручја 
јединице 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).

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

старске и топографске подлоге и катастар подземних ин-
сталација, у дигиталном облику, за катастарску општину 
Земун у делу који је обухваћен границом плана.

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

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и  
52/21) садржајем плана детаљне регулације ће се обухватити: 

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

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.
Члан 7.

Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД „Bureau 
cube partners” д.о.о. из Београда, Хумска 6, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од девет месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Привредно друштво „MV INVESTMENT” д.о.о. из Бео-
града, Жанке Стокић 39.

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

просторијама Скупштине Града Београда.

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

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Земун.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са од редбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10). Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-6/2023 од 
13. фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-19/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ОСЛОБОДИЛАЦА РАКОВИЦЕ, 
ОСЛОБОЂЕЊА И ТРАМВАЈСКЕ ОКРЕТНИЦЕ, ГРАД-

СКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за блок 

између улица: Ослободилаца Раковице, Ослобођења и 
трамвајске окретнице, градска општина Раковица (у даљем 
тексту: План детаљне регулације).
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Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Раковица, блок изме-
ђу улица: Ослободилаца Раковице (укључујући регулацију 
ове саобраћајнице), Ослобођења и трамвајске окретнице, 
са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће и 
планиране мреже, површине око 15,24 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају: 
План генералне регулације грађевинског подручја је-

динице 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) према коме су у обухвату Плана детаљ-
не регулације планиране површине јавних намена: мрежа 
саобраћајница и површине осталих намена: површине за 
привредне зоне (зона П2 – привредно-комерцијална зона) и

План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови 
и саобраћајне површине.

Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације је детаљна раз-

рада подручја и промена планиране намене предметног 
подручја у односу на плански основ у компатибилну наме-
ну (предлаже се планирање мешовитих градских центара 
у зони више спратности (зона М4) уместо привредно-ко-
мерцијалне зоне) у складу са Планом генералне регулације 
грађевинског подручја јединице 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), сагледавање огра-
ничења и могућности простора, просторна и функционал-
на интеграција подручја у урбано ткиво.

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

старске и топографске подлоге и катастар подземних ин-
сталација, у дигиталном облику, за катастарске општине 
Стара Раковица и Кнежевац у делу који је обухваћен грани-
цом плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) садржајем плана детаљне регулације ће се обу-
хватити: 

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

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ПД 

„Bureau cube partners” д.о.о. из Београда, Хумска 6, које је 
дужно да нацрт плана изради у року од 10 месеци од дана 
ступања на снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће „ASTACUS PROJECT” DOO из Београда, Маглајска 27.

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

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

на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се у днев-
ним средствима информисања и у информативном гласилу 
Градске општине Раковица.

План детаљне регулације доставиће се на мишљење 
Градској општини Раковица.

Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа 

се изради стратешке процене утицаја планираних намена 
на животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10). Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-07/2023 
од 13. фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-20/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. Статута Града Београ-
да („Службени лист Града Београда”, б р. 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 ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИ-
НЕ РАКОВИЦА УЗ УЛИЦУ КНЕЗА ВИШЕСЛАВА, ЗА 

БЛОКОВЕ 2, 5 И 7

Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне 

регулације за део територије градске општине Раковица уз 
Улицу кнеза Вишеслава, за блокове 2, 5 и 7 (у даљем тексту: 
Измене и допуне плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне 

регулације обухваћен је део територије градске општине Ра-
ковица, блокови 2, 5 (5а, 5б и 5ц) и 7 (7а и 7б), који су дефи-
нисани важећим планом детаљне регулације, између улица 
Кнеза Вишеслава, Нове 4, Нове 1, Луке Војводића, Божида-
ра Тимиотијевића, Годоминске, Мајора Омера Мехића, Пи-
лота Михаила Петровића, пешчке пасареле, Нове 1 и Нове 
5, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће 
и планиране мреже, површине око 10,89 hа.

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

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

не регулације представљају: 
План генералне регулације грађевинског подручја је-

динице 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) према коме су у обухвату Измена и до-
пуна плана детаљне регулације планиране површине јавних 
намена: мрежа саобраћајница, површине за објекте и ком-
плексе јавних служби (Ј1-предшколска установа) и зелене 
површине (шума) и површине осталих намена: површине 
за становање (зона С6 – зона трансформације породичног 
становања у делимично формираним градским блоковима 
у вишепородично становање, зона С9 – зона вишепоро-
дичног становања у постојећим организованим насељима 
– отворени блок и зона С10 – зона становања у новим ком-
плексима) и површине за комерцијалне садржаје (зона К2 
– зона комерцијалних садржаја у зони средње спратности и 
зона К4 – зона пратећих комерцијалних садржаја), и

План генералне регулације система зелених површина 
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме су на предметном подручју планирани блокови, 
саобраћајне површине, шуме и шумско земљиште, зелене 
површине у регулацији саобраћајница и трасе дрвореда.

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

је је преиспитивање урбанистичких параметара и правила 

грађења дефинисаних важећим Планом детаљне регулације 
за део територије градске општине Раковица уз Улицу кнеза 
Вишеслава („Службени лист града Београда”, број 98/17), у 
складу са могућностима предметног простора, планским и 
другим условљеностима.

Члан 5.
За потребе израде Измена и допуна плана потребно је 

прибавити катастарске и топографске подлоге и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ске општине Стара Раковица и Кнежевац у делу који је обу-
хваћен границом плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20 и 52/21) садржајем Измена и допуна плана детаљне ре-
гулације ће се обухватити: 

– граница измена и допуна плана и обухват грађевин-
ског подручја, подела простора на посебне целине и зоне;

– детаљнa наменa земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

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

верава се ПД „Bureau cube partners” д.о.о. из Београда, Хум-
ска 6, које је дужно да нацрт измена и допуна плана изради 
у року од 10 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

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

лације обезбедиће Привредно друштво „Legend Invest” д.о.о. 
из Београда, Миљаковачке ливаде 15г.

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

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

Подаци о начину излагања Измена и допуна плана де-
таљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, 
огласиће се у дневним средствима информисања и у инфор-
мативном гласилу Градске општине Раковица.

Измене и допуне плана детаљне регулације доставиће се 
на мишљење Градској општини Раковица.
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Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна плана детаљне ре-

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10). Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-06/2023 
од 13. фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат Измена и допуна плана детаљне регулације 

израдиће се у три примерка оригинала у аналогном и ди-
гиталном облику који ће се по овери чувати код Скупшти-
не града Београда као доносиоца плана и Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове (два примерка) и један 
примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и 
седам примерака копија у аналогном и дигиталном облику 
за потребе Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове (једна копија), Дирекције за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда (две копије), Републичког геодетског за-
вода, ЈУП „Урбанистички завод Београда”, обрађивача пла-
на и Градске општине Раковица (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града  Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-21/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20, 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО 
БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА БРЕГАЛНИЧКЕ, КАЈМАК-
ЧАЛАНСКЕ, СИЛВИЈА КРАЊЧЕВИЋА И СВЕТОМИРА 

НИКОЛАЈЕВИЋА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације за део 

блока између улица Брегалничке, Кајмакчаланске, Силвија 
Крањчевића и Светомира Николајевића, градска општина 
Звездара (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирна граница Плана детаљне регулације обухвата 

део територије градске општине Звездара, катастарску пар-

целу 7283 КО Звездара, са везама саобраћајница и инфра-
структуре до постојеће, односно планиране мреже, повр-
шине око 0.41 ha.

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

Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације 

представљају:
План генералне регулације грађевинског подручја седи-

шта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине 
I–XIX ) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17, 72/21, 27/22) према коме су у обухвату Плана 
детаљне регулације планиране површине јавне намене – по-
вршине за објекте и комплексе јавних служби (дечје устано-
ве) и површине осталих намена – површине за становање 
(зона С6 – зона трансформације породичног становања у 
делимично формираним градским блоковима у вишепоро-
дично становање). 

План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19) 
према коме су дефинисана правила за уређење јавних зе-
лених површина, као и зелених и слободних површина у 
оквиру планираних јавних и осталих намена.

Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање 

правила уређења и грађења за површине јавне намене које 
се налазе у обухвату плана, а у складу са потенцијалима и 
ограничењима простора и стварање планског основа за за-
штиту и унапређење предметног простора и афирмацију 
његових вредности, преиспитивањем решења Плана гене-
ралне регулације којим је уређена зелена и слободна повр-
шина „Београд башта” на делу КП 7283 КО Звездара плани-
рана као површина за становање.

Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско топографску подлогу и катастар 
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастар-
ску општину Звездара, у делу који је обухваћен границом 
плана.

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/ 13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20 и 52/21) садржајем Плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

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

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

– локације за које се обавезно израђује урбанистички 
пројекат или расписује конкурс;
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– правила уређења и правила грађења по целинама и зо-
нама;

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

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

нистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56, Бео-
град, које је дужно да нацрт плана детаљне регулације изради 
у року од 12 месеци од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбеди-

ће Град Београд – Служба главног урбанисте, Београд, Трг 
Николе Пашића 6.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања нацрта плана детаљне регу-

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

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

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

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

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-
челника Градске управе Града Београда – секретар Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 
350.14 -10/2023 од 13. фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у три 

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

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-22/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 31. 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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПЛАТОА 
КОД ХРАМА СВЕТОГ САВЕ И БЛОКОВА ИЗМЕЂУ 
ТРГА СЛАВИЈА И УЛИЦА: СВЕТОГ САВЕ, КАТАНИЋЕ-
ВЕ, НЕБОЈШИНЕ И БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА, ГРАД-

СКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.
Приступа се изради плана детаљне регулације платоа 

код Храма Светог Саве и блокова између Трга Славија и 
улица: Светог Саве, Катанићеве, Небојшине и Булевара 
Ослобођења, градска општина Врачар (у даљем тексту: план 
детаљне регулације).

Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухва-

ћен је део територије градске општине Врачар, плато код 
Храма Светог Саве и блокови између Трга Славија и улица: 
Светог Саве, Катанићеве, Небојшине и Булевара Ослобође-
ња, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постоје-
ће, односно планиране мреже, површине око 8,82 hа.

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

Члан 3.
Плански основ за израду плана детаљне регулације 

представљају:
– План генералне регулације грађевинског подручја се-

дишта јединице локалне самоуправе – град Београд (цели-
не I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 
69/17, 97/17, 72/21 и 27/22), према коме је подручје у оквиру 
предложене границе планирано за: 

– површине остале намене – површине за мешовите 
градске центре, површине за становање, површине за ко-
мерцијалне садржаје, површине за верске објекте и ком-
плексе и

– површине јавне намене – зелене површине – паркове и 
мрежу саобраћајница.

– План генералне регулације система зелених површи-
на Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), 
према коме је подручје у оквиру предложене границе делом 
планирано за:

– површине јавне намене – зелене површине – паркове.

Члан 4.
За потребе израде плана детаљне регулације потребно 

је прибавити катастарско-топографске подлоге, катастар 
подземних инсталација и инжењерскогеолошки елаборат, у 
дигиталном облику, за део Градске општине Врачар, у делу 
који је обухваћен границом плана.

Члан 5.
Циљ израде Плана детаљне регулације је да се сагледа-

ју могућности и ограничења простора и дефинишу прави-
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ла уређења и грађења у складу са потенцијалима локација, 
како би се заокружила урбана структура блокова у складу 
са одредбама Плана генералне регулације грађевинског по-
дручја седишта јединице локалне самоуправе – град Бео-
град (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 
20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22).

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

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
09/20 и 52/21) садржајем плана детаљне регулације ће се 
обухватити: 

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

– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађе-

винске линије са елементима за обележавање на геодетској 
подлози;

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

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

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

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

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

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

– други елементи значајни за спровођење плана детаљне 
регулације;

– графички део.

Члан 7.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузе-

ћу PARALLELSTUDIO, Београд, Савска 5, које је дужно да 
нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу ове одлуке.

Члан 8.
Средства за израду плана обезбедиће Српска православ-

на црква, Храм Светог Саве – Патријаршија.

Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни 

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

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

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

Члан 10.
За потребе израде плана детаљне регулације приступа се 

изради стратешке процене утицаја планираних намена на 
животну средину.

У складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину донео је заменик на-

челника градске управе – секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-11/23 од 
14. фебруара 2023. године.

Члан 11.
Елаборат плана детаљне регулације израдиће се у три 

примерка оригинала у аналогном и дигиталном облику који 
ће се по овери чувати код Скупштине Града Београда као 
доносиоца плана и Секретаријата за урбанизам и грађевин-
ске послове (два примерка) и један примерак оригинала у 
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре и 6/7 (шест/седам) при-
мерака копија у аналогном и дигиталном облику за потребе 
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове (једна 
копија), Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда (две копије), Републичког геодетског завода, обра-
ђивача плана, ЈУП „Урбанистички завод Београда” и Град-
ске општине Звездара (по једна копија).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-23/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. 
фебруара 2023. године, на основу члана 46. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19, 9/20, 52/21) и члана 31. 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 ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛА-
НА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТ-
СКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ПРИОБАЉУ ДУ-

НАВА, ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Члан 1.
Престаје да важи Одлука о изради плана детаљне регу-

лације за изградњу Спортско-рекреативног центра на при-
обаљу Дунава, градска општина Гроцка („Службени лист 
Града Београда”, број 14/10).

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-24/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фе-
бруара 2023. године, на основу чл. 18. и 21. Закона о локал-
ним изборима („Службени гласник РС”, број 14/22) и члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 
– одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), 
а у вези са пресудом Управног суда бр. 7 Уж 1/23, од 11. јана-
ура 2023. године, донела је

ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗА-
МЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА 
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 
ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У СТАЛНОМ САСТАВУ

1. Разрешавају се дужности чланства у Градској изборној 
комисији у сталном саставу:

– Зоран Лукић, председник;
– Војкан Томић, заменик председника;
– Јана Љубичић, члан;
– Милош Дејановић, заменик члана;
– Никола Радоњић, члан;
– Далибор Матијашевић, заменик члана;
– Андријана Кукољ, члан;
– Катарина Терзић, заменик члана;
– Марија Лековић, члан;
– Тијана Бјеловук, заменик члана;
– Стојан Лончаревић, члан;
– Марина Миличевић, заменик члана;
– Зоран Алимпић, члан;
– Марко Перовић, заменик члана;
– Јасмина Белић, члан;
– Срђан Добрица, заменик члана;
– Марко Ивановић, члан;
– Гордана Златковић Хоман, заменик члана;
– Горан Дилпарић, члан;
– Милан Вулевић, заменик члана;
– Зоран Максимовић, члан;
– Далибор Миланковић, заменик члана;
– Саша Олуић, члан;
– Марија Глишовић, заменик члана;
– Злата Јусуфовић, члан;
– Марко Мишић, заменик члана;
– Мирјана Радановић, секретар;
– Биљана Живковић, заменик секретара.
2. У Градску изборну комисију у сталном саставу имену-

ју се:
За председника:
– Зоран Лукић, дипломирани правник.
За заменика председника:
– Војкан Томић, дипломирани правник.
За члана:
– Јана Љубичић.
За заменика члана:
– Милош Дејановић.
За члана:
– Никола Радоњић.
За заменика члана:
– Далибор Матијашевић.
За члана:
– Андријана Кукољ.
За заменика члана:
– Катарина Терзић.

За члана:
– Марија Лековић.
За заменика члана:
– Тијана Бјеловук.
За члана:
– Стојан Лончаревић.
За заменика члана:
– Марина Миличевић.
За члана:
– Драган Маравић.
За заменика члана:
– Ивана Марковић.
За члана:
– Марко Перовић.
За заменика члана:
– Даринка Нађ.
За члана:
– Марко Мишић.
За заменика члана:
– Божидар Вулић.
За члана:
– Ирена Љубомировић Иванковић.
За заменика члана:
– Зоран Алимпић.
За члана:
– Марко Ивановић.
За заменика члана:
– Горан Дилпарић.
За члана:
– Зорица Симеуновић.
За заменика члана:
– Ана Дамњановић.
За члана:
– Раде Мановић.
За заменика члана:
– Данко Манојловић.
За секретара:
– Мирјана Радановић, дипломирани правник.
За заменика секретара:
– Биљана Живковић, дипломирани правник.
3. Стручне и административне послове за Градску из-

борну комисију обавља Секре таријат за управу Градске 
управе Града Београда.

4. Ова одлука ће се објавити на веб-презентацији Репу-
бличке изборне комисије и у „Службеном листу Града Бео-
града”.

О б р а з л оже њ е

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 26. 
децембра 2022. године,  донела је Одлуку о разрешењу и 
именовању председника, заменика председника, чланова и 
заменика чланова, секретара и заменика секретара Градске 
изборне комисије у сталном саставу, бр. 02-1123/22.

Против предметне Одлуке, 4. јануара 2023. године, под-
носилац изборне листе „Група грађана Морамо – за добар 
град – Не давимо Београд – акција – Еколошки устанак – 
Ћута – Избор за нашу општину – платформа Солидарност 
– Форум Рома Србије – Добрица Веселиновић” је поднео 
жалбу Управном суду ради поништаја исте.

Решавајући у поступку по жалби, Управни суд је 11. ја-
нуара 2023. године донео Пресуду бр. 7 Уж 1/23, којом је 
жалба усвојена и поништена предметна одлука. 
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Управни суд је у пресуди указао да број чланова и за-
меника чланова Градске изборне комисије није сразмеран 
броју одборника који припадају одборничкој групи Мора-
мо – за добар град – Не давимо Београд – акција – Еколо-
шки устанак – Ћута – Избор за нашу општину – платформа 
Солидарност – Форум Рома Србије – Добрица Веселиновић 
и да је истој одређен један члан, уместо два члана, односно 
да ова одборничка група има 13 одборника, што према та-
беларном приказу одборника у Градској изборној комисији 
представља 12,38% од 105 одборника који припадају од-
борничким групама, а сразмерно њиховој заступљености у 
броју одборника чини 1,60 чланова Градске изборне коми-
сије, што заокружено износи два члана, односно да се не 
може прихватити да је правилно закључивање Скупштине 
града Београда да овој одборничкој групи припада право на 
једног члана и два заменика члана ГИК-а, а не два члана и 
заменик, а све имајући у виду одредбу члана 20. став 1. За-
кона о локалним изборима.

Поступајући у складу са Законом о локалним изборима 
и указаном у пресуди Управног суда, Скупштина Града Бео-
града констатује следеће: 

Чланом 18. Закона о локалним изборима прописано је 
да председника, чланове, заменика председника и заменике 
чланова изборне комисије у сталном саставу именује Скуп-
штина.

Чланом 11. Закона о локалним изборима прописано је 
да орган за спровођење локалних избора чине председник 
и други чланови органа за спровођење локалних избора и 
њихови заменици. 

Градску изборну комисију у сталном саставу у складу 
са чланом 18. став 1. тачка 4. Закона о локалним изборима 
чине председник, дванаест чланова, заменик председника и 
дванаест заменика чланова.

У складу са чланом 20. Закона о локалним изборима 
чланови и заменици чланова изборне комисије у сталном 
саставу именују се на предлог oдборничких група сразмер-
но њиховој заступљености у укупном броју одборника који 
припадају одборничким групама.

У смислу наведеног, а у односу на број одборника у 
Скупштини Града Београда, којих је 110 и заступљеност од-
борника у oдборничким групама, којих је 105 који припада-
ју одборничким групама, констатује се следеће:

– Одборничка група Александар Вучић – Заједно може-
мо све има 48 одборника, што у ГИК-у представља 45,71% 
од 105 одборника који припадају одборничким групама, а 
сразмерно њиховој заступљености у броју одборника чини 
5,94 чланова Градске изборне комисије, што заокружено из-
носи шест чланова.

– Одборничка група Морамо – за добар град – Не дави-
мо Београд – акција – Еколошки устанак – Ћута – Избор 
за нашу општину – платформа Солидарност – Форум Рома 
Србије – Добрица Веселиновић има 13 одборника, што у 
ГИК-у представља 12,38% од 105 одборника који припадају 
одборничким групама, а сразмерно њиховој заступљености 
у броју одборника чини 1,60 чланова Градске изборне коми-
сије, што заокружено износи два члана.

– Одборничка група Уједињени (ССП-ПСГ – Преокрет–
слога) има 11 одборника што у ГИК-у представља 10,47% од 
105 одборника који припадају одборничким групама, а сра-
змерно њиховој заступљености у броју одборника чини 1,36 
чланова Градске изборне комисије, што заокружено износи 
једног члана.

– Одборничка група БеДем – Демократска странка има 
девет одборника што у ГИК-у представља 8,57% од 105 од-

борника који припадају одборничким групама, а сразмерно 
њиховој заступљености у броју одборника чини 1,11 члано-
ва Градске изборне комисије, што заокружено износи један 
члан.

– Одборничка група Ивица Дачић – СПС– ЈС има осам 
одборника што у ГИК-у представља 7,61% од 105 одборника 
који припадају одборничким групама, а сразмерно њиховој 
заступљености у броју одборника чини 0,98 чланова Град-
ске изборне комисије, што заокружено износи један члан.

– Одборничка група НАДА (Нови ДСС – ПОКС) има 
шест одборника што у ГИК-у представља 5,71% од 105 од-
борника који припадају одборничким групама, а сразмерно 
њиховој заступљености у броју одборника чини 0,74 члано-
ва Градске изборне комисије, што заокружено износи један 
члан.

– Одборничка група Народна странка има шест одбор-
ника што у ГИК-у представља 5,71% од 105 одборника који 
припадају одборничким групама, а сразмерно њиховој за-
ступљености у броју одборника чини 0,74 чланова Градске 
изборне комисије, што заокружено износи један члан.

– Одборничка група Двери – Патриотски блок има че-
тири одборника што у ГИК-у представља 3,8% од 105 од-
борника који припадају одборничким групама, а сразмерно 
њиховој заступљености у броју одборника чини 0,49 члано-
ва Градске изборне комисије, из чега произилази да немају 
право на члана.

– У односу на наведено произилази да право да предло-
же кандидате за председника, заменика председника, члано-
ве и заменике чланова припада одборничким групама и то:

– Одборничкој групи Александар Вучић – Заједно може-
мо све, са 48 одборника припада – право да предложи кан-
дидате за председника, заменика председника, пет чланова 
и пет заменика чланова; 

– Одборничкој групи Морамо – за добар град – Не да-
вимо Београд – акција – Еколошки устанак – Ћута – Избор 
за нашу општину – платформа Солидарност – Форум Рома 
Србије – Добрица Веселиновић, са 13 одборника припада 
право да предложи кандидате за два члана и једног замени-
ка члана;

– Одборничкој групи Уједињени (ССП-ПСГ – Преокрет 
– слога), са 11 одборника припада право да предложи кан-
дидате за једног члана и два заменика чланова;

– Одборничкој групи БеДем – Демократска странка, са 
девет одборника припада право да предложи кандидате за 
једног члана и једног заменика члана; 

– Одборничкој групи Ивица Дачић – СПС– ЈС, са осам 
одборника припада право да предложи кандидате за једног 
члана и једног заменика члана; 

– Одборничкој групи НАДА (Нови ДСС – ПОКС), са 
шест одборника припада право да предложи кандидате за 
једног члана и једног заменика члана;

– Одборничкој групи Народна странка, са шест одбор-
ника припада право да предложи кандидата за једног члана; 

– Одборничкој групи Двери – Патриотски блок, са че-
тири одборника припада право да предложи кандидата за 
једног заменика члана.

У складу са чланом 20. став 4. Закона о локалним избо-
рима, а у вези са чланом 39. Пословника Скупштине Града 
Београда, пет одборника појединаца са изборних листа и 
то: др Милош Јовановић – Нада за Београд – Национално 
демократска алтернатива – Српска коалиција Нада – Де-
мократска Странка Србије (ДСС) – За Краљевину Србију 
(монархисти ) – Војислав Михаиловић и Милица Ђурђевић 
Стаменковски – Српска странка Заветници у Скупштини 
Града Београда немају право да предложе чланове и замени-
ке чланова изборне комисије у сталном саставу.
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У складу са чланом 22. Закона о локалним изборима, 
учесници у раду изборне комисије без права одлучивања 
су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне 
комисије, које именује скупштина на предлог председника 
скупштине.

За председника, заменика председника, секретара и за-
меника секретара Градске изборне комисије именује се лице 
које има високо образовање у области правних наука. 

Одборничка група Александар Вучић – Заједно може-
мо све, је у Градску изборну комисију предложила: Зора-
на Лукића за председника; Војкана Томића за заменика 
председника; Јану Љубичић за члана; Милоша Дејановића 
за заменикa члана; Николу Радоњића за члана; Далибора 
Матијашевића за заменикa члана; Андријану Кукољ за 
члана; Катарину Терзић за заменикa члана; Марију Леко-
вић за члана; Тијану Бјеловук за заменикa члана; Стојана 
Лончаревића за члана; Марину Миличевић за заменикa 
члана.

Одборничка група Морамо – за добар град – Не дави-
мо Београд – акција – Еколошки устанак – Ћута – Избор 
за нашу општину – платформа Солидарност – Форум Рома 
Србије – Добрица Веселиновић, је у Градску изборну коми-
сију предложила: Драгана Маравића за члана; Радета Мано-
вића за члана; Ивану Марковић за заменика члана.

Одборничка група Уједињени (ССП-ПСГ – Преокрет–
слога), је у Градску изборну комисију предложила: Марка 
Перовића за члана; Даринку Нађ за заменикa члана; Божи-
дара Вулића за заменикa члана.

Одборничка група БеДем – Демократска странка, је у 
Градску изборну комисију предложила: Ирену Љубомиро-
вић Иванковић за члана; за заменикa члана Зорана Алим-
пића.

Одборничка група Ивица Дачић – СПС– ЈС, је у Градску 
изборну комисију предложила: Марка Ивановића за члана; 
Горана Дилпарића за заменикa члана.

Одборничка група Нада (Нови ДСС – ПОКС), је у Град-
ску изборну комисију предложила: Зорицу Симеуновић за 
члана; Ану Дамњановић за заменикa члана.

Одборничка група Народна странка, је у Градску избор-
ну комисију предложила: Марка Мишића за члана.

Одборничка група Двери – Патриотски блок, је у Град-
ску изборну комисију предложила: Данка Манојловића за 
заменика члана.

Председник Скупштине Града Београда је за секретара 
Градске изборне комисије предложио Мирјану Радановић, 
дипломираног правника, а за заменика секретара Биљану 
Живковић, дипломираног правника.

Законом о локалним изборима прописано је да се Одлу-
ка о разрешењу и именовању председника заменика пред-
седника, чланова и заменика чланова, секретара и заменика 
секретара Изборне комисије Града Београда у сталном са-
ставу објављује на веб-презентацији Републичке изборне 
комисије.

Имајући у виду напред наведено, Скупштина Града Бео-
града донела је Одлуку као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против ове одлуке сваки 
подносилац изборне листе која је освојила мандате у посто-

јећем сазиву Скупштине може поднети жалбу Вишем суду 
у Београду у року од седам дана од објављивања ове одлуке 
на веб-презентацији Републичке изборне комисије, а преко 
Скупштине Града Београда.

Скупштина Града Београда
Број 02-149/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. фе-
бруара 2023. године, на основу члана 6. тачка 11. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – 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, 
111/21 – др. закон и 124/22 – усклађени дин. износи), члана 
31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 – одлука УС и 60/19) и члана 
4. Одлуке 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, 83/22 
и 96/22), донела је 

ЦЕНОВНИК
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ОРГА-

НИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

1. У Ценовнику услуга организационих јединица Град-
ске управе („Службени лист Града Београда”, број 108/22), у 
тачки 2. у подтачки I – Из области општих послова, у окви-
ру тачке 1. Издавање сала, просторија и сала у управним 
зградама, подтачка а) Улица Драгослава Јовановића 2 (Ста-
ри двор), брише се.

2. У Ценовнику услуга организационих јединица Град-
ске управе („Службени лист Града Београда”, број 108/22), 
у тачки 2. у подтачки I – Из области општих послова, после 
тачке 8. додаје се нова тачка, која гласи:

„9. Изузетно свечану салу у приземљу у Улици Драгосла-
ва Јовановића 2, Стари двор могу да користе, без накнаде, 
организационе јединице Градске управе, као и друге орга-
низације које организују манифестације које су посебном 
одлуком Скупштине Града Београда одређене као манифе-
стације од значаја за град Београд, уз претходно прибавље-
ну сагласност кабинета градоначелника.”

3. Овај ценовник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 38-30/23-С, 21. фебруара 2023. године

Председник
Никола Никодијевић, с. р.
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