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Градско веће Града Београда на седници одржаној 22.
априла 2020. године, на основу члана 11. Одлуке о организацији и раду органа и посебних служби Града Београда у
ратном и ванредном стању број 80-37/14 од 24. октобра 2014.
године, Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени
гласник РС”, број 29/20), члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13,
„Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени
лист Града Београда”, број 60/19), члана 12. тачка 2. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 6. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Града Београда”, број
20/15) и у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/1и 38/18 ), донело је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПР ОГРАМА
УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2020. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је Скупштина Града Београда, на седници одржаној 27.
децембра 2019. године, а објављен је у „Службеном листу
Града Београда”, број 141/19 од 27. децембра 2019. године.
Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта на
територији града, улагања у припрему и изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града и друга
улагања, као и неопходне активности на стварању услова и
припреми документације за отуђење земљишта које је у јавној својини Града Београда.
Програм се заснива на решењима и условима садржаним у законима, одлукама и прописима којима се уређују
односи у области земљишне политике и грађења.
Садржином и начином доношења програма обезбеђује
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току
године буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и омогућава се:
1. остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;
2. висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике и других услова
изградње;
3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
4. благовремено предузимање свих организационих,
правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање планираних радова.

Цена 265 динара

Програм садржи преглед свих радова са планираним активностима и финансијским средствима на припремању и
опремању грађевинског земљишта на подручју Београда и
припремању земљишта за доделу, са пројекцијом за наредне
две године, а који су у надлежности Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП (у даљем тексту Јавног предузећа).
Упоредо са израдом Ребаланса буџета Града Београда за
2020. годину приступило се и изради Измена и допуна Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020.
годину. Сагласно наведеном ребалансу и процени очекиване финансијске реализације на основу до сада спроведених
активности у току текуће године, планирана средства за
реализацију Програма умањена су за 3.786.739.136 динара у
односу на програм, тако да укупно планирана средства за
реализацију Измена програма износе 7.150.441.596 динара.
Према инструкцијама за измену буџета Града Београда у
условима ванредног стања, средства за реализацију Програма планирана су на следећи начин:
– Финансијска средства која обезбеђује Град Београд из
буџета умањена су за 20%;
– за ову годину нису планирана средства из кредита
ЕИБ за пројекат Канализације у насељу Крњача, с обзиром
на то да је ЕИБ ангажовао консултанте који тренутно врше
анализу постојеће и припремају додатну документацију неопходну ради стварања услова за расписивање тендера за
пројектовање и изградњу. Из тог разлога умањена сусредства која ће бити ангажована у овој години;
– средства за реализацију пројекта „Кусадак” који се финансира донацијом ЕПС-а су непромењена.
Измене и допуне Програма за 2020. годину, поред умањења због ребаланса буџета Града, предвиделе су и прерасподелу средстава с обзиром да се крајем 2019. године нису
стекли услови за исплату по коначном обрачуну изведених
радова за изградњу одређеног броја објеката, тако да се та
су се та средства морала пренети у 2020. годину.
Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне
расходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у
складу са тим, извршиле прерасподелу планираних средстава за реализацију Програма по објектима и активностима.
Програм садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
– наставак реализације започетих објеката;
– обавезе према инвеститорима по раније закљученим
уговорима;
– објекти од интереса за град према стратешким плановима развоја;
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже
и објеката значајних за развој града у целини;
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– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња о грађевинском земљишту сачињени су следећи програми:
1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
постојећих који су неопходни за реализацију различитих
садржаја по закљученим уговорима са инвеститорима;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини;
– израда планске и техничке документације за подручја
чија се изградња планира у наредним годинама.
3. Програм одржавања и трошкова.
Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и
економским класификацијама
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2020. год.
ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2021. И 2022. год. (дин.)
ПОЗ

I.

ПЛАН ЗА 2020.
год.

OБЈЕКАТ

ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2020. год.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2021. год.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2022. год.

2.299.286.860

1.933.577.405

2.018.675.158

2.059.687.465

I.1.

ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

366.784.124

364.440.887

324.435.158

357.470.745

А.

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

281.228.534

278.572.608

211.676.336

125.799.215

Б.

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

76.581.780

76.581.780

106.758.822

225.671.530

Ц.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

8.973.810

9.286.499

6.000.000

6.000.000

I.2.

ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА

435.652.736

362.286.518

314.240.000

301.600.000

1.

ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА

309.856.500

269.939.900

245.000.000

239.600.000

2.

СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА

27.988.000

15.590.852

13.500.000

8.000.000

3.

ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ

19.951.200

10.951.200

8.000.000

8.000.000

4.

ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА

28.996.160

17.022.290

12.500.000

16.000.000

5.

ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ

48.860.876

48.782.276

35.240.000

30.000.000

I.3.

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА

1.496.850.000

1.206.850.000

1.380.000.000

1.400.616.720

II.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

7.601.361.272

4.158.870.151

7.405.106.442

7.289.033.006

ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ
ГРАДА

3.775.896.907

1.225.790.694

3.276.546.728

3.144.491.942

II.1.
1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

1.583.168.907

1.218.790.694

1.983.046.968

1.988.707.462

2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

2.192.728.000

7.000.000

1.293.499.760

1.155.784.480

II.2.
1.

ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

3.825.464.365

2.933.079.457

4.128.559.714

4.144.541.064

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

2.595.097.476

1.784.657.664

2.947.583.674

2.675.867.698

2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

296.542.151

297.528.828

434.205.020

652.585.000

3.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

770.057.458

709.787.125

609.944.120

709.613.366

4.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА

156.766.080

138.105.840

117.026.900

78.100.000

5.

ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ

7.001.200

3.000.000

19.800.000

28.375.000

III.

ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

42.026.600

42.026.600

12.800.000

13.000.000

2.

ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

0

0

0

0

3.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

103.506.000

124.967.440

102.100.000

102.100.000

4.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

891.000.000

891.000.000

УКУПНО 1+2+3+4:

891.000.000

891.000.000

10.937.180.732

7.150.441.596

10.429.681.600 10.354.820.471

1. ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Планирани радови – програмски задаци у оквиру припремања земљишта се групишу у три групе послова и то:

Програм који се односи на радове на уређивању грађевинског земљишта садржи:
I. припремање грађевинског земљишта;
II. опремање грађевинског земљишта;
III. припремање и прибављање грађевинског земљишта
за доделу.

1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких
пројеката и пројеката парцелације

I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе
се на прибављање урбанистичких планова, истражне радове, израду геодетских, геолошких и других подлога, спровођење конкурса и друге документације потребне за израду
планова, прибављање земљишта, расељавање и друге потребне радње које претходе опремању земљишта.

Део Програма који садржи податке о прибављању урбанистичких планова приказан је у подгрупама према фази реализације, са износом средстава потребних за њихову израду:
А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду;
Б – Нови планови који ће се радити по одлукама које ће
бити донете у планској години;
Ц – Урбанистички пројекти и пројекти парцелације.
Измене у овом делу програма односе се на усклађивање
остварене динамике и планиране реализације до краја текуће године.
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2. Припремна документација за израду и спровођење
планова (подлоге, конкурси, истраживања, студије,
пројекти)
Део програма који садржи податке о Припремној документацији за израду и спровођење планова приказан је у
подгупама према врсти послова, са износом средстава потребних за њихову реализацију:
1. прибављање геодетских, геолошких и других подлога;
2. спровођење архитектонских, урбанистичких и других
конкурса;
3. истраживања, студије, анализе и елаборати;
4. генерални пројекти, идејна решења и идејни пројекти
за потребе израде планова;
5. деоба и формирање парцела и спровођење промена у
катастру;
6. прибављање локацијских услова.
У овом делу програма измене се односе пре свега на
усклађивање остварене динамике и планиране реализације
до краја текуће и у наредне две године.
3. Решавање имовинско-правних односа
Део програма који садржи податке о прибављању земљишта и решавању имовинско-правних послова приказан
је у подгрупама према врсти објеката за који се прибавља
земљиште, са оквирним износом средстава потребних за
његову реализацију, и то за:
1. објекте од посебног стратешког интереса за развој
града;
2. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
3. објекти и мрежа водоснабдевања;
4. објекти и мрежа канализације;
5. уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља;
6. изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање.
У овом делу програма смањена су средства у односу на
она предвиђена програмом.
II. ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Планирани радови – програмски задаци на комуналном
опремању земљишта се групишу у две категорије и то:
1. Програм за изградњу објеката од посебног стратешког
интереса за развој града
Овај део програма одвојен је као посебан програм, обзиром на специфичност објеката и сложеност процеса планирања активности.
Изменама Програма у делу саобраћајница са припадајућом инфраструктуром извршено је смањењење по инструкцијама за смањење буџета, као и прерасподела због пренетих уговорених обавеза на изградњи објеката. У овом делу
Програма предвиђене су припремне активности на реализацији објекта од значаја за Град Београд и то:
II.1.1.Ц.12. Опремање локације Макишко поље
За пројекат Канализације у насељу Крњача, који се
фнансира између осталог средствинма ЕИБ-а, ЕИБ је ангажовао консултанте који тренутно врше анализу постојеће и припремају додатну документацију неопходну ради
стварања услова за расписивање тендера за пројектовање и
изградњу. Из тог разлога умањена сусредства која ће бити
ангажована у овој години.
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2. Програм уређивања грађевинског земљишта са пет
група послова:
1. саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром;
2. објекти и мрежа водоснабдевања;
3. објекти и мрежа канализације;
4. уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља;
5. изградња и прибављање станова и других простора за
расељавање.
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром –
Програмом су обухваћене активности на припреми и изградњи магистралних и примарних градских саобраћајница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветљење,
измештање и заштита телекомуникационих и електроенергетских инсталација) у циљу опремања локација. Ова група
послова посебно обухвата следеће објекте:
1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тротоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;
2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадукти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром представља изградња недостајуће инфраструктуре у функцији опремања нових локација по поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички
и формално правни услови. Реализација наведене инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима и то:
– 72 уговора у којима Дирекција преузима обавезу да
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је
предвиђена Програмом уређивања и доделе грађевинског
земљишта;
– 120 уговора о заједничком опремању локација у складу
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи;
– 57 уговора о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица, сагласно члану
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени
лист Града Београда”, број 74/15).
За прву категорију уговора реализација представља
трошак буџета, за другу категорију инвеститор и Дирекција заједнички учествују у опремању локације сагласно
дефинисаним уговрним обавезама, док се за трећу категорију уговора реализација спроводи средствима инвеститора. Израда техничке документације и изградња одвијају
под стручним надзором Дирекције уз спровођење свих законских процедура у поступку прибављања грађевинске и
употребне дозволе, које су на име Града, а изведени инфраструктурни објекти предају се Граду у трајно власништво.
Према очекиваној динамици завршетка радова, на одговарајућим програмским позицијима обезбеђена су буџетска
средства за порез на додату вредност који се измирује до
примопредаје објеката Граду.
У посебном прилогу Програма дата је табела закључених уговора у складу са чланом 92. Закона о планирању и
изградњи и уговора о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица.
Изменама је извршено смањење с обзиром на инструкције за смањење трошкова, као и прерасподела средстава
јер се нису стекли формални услови и средства по коначним обрачунима за извођење радова за изведене објекте су
пренета у 2020., и у складу са оствареном и предвиђеном
динамиком до краја текуће године.
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2. Објекти и мрежа водоснабдевања – оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију примарних објеката и мреже за систем водоснабдевања
града, као и изградњу секундарне инфраструктурне мреже
у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. објекти за довод и прераду сирове воде (постројења за
пречишћавање воде, рени бунари);
2. објекти за развод чисте воде (резервоари, црпне станице...);
3. дистрибутивна мрежа.
Изменама Програма је извршена прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до
краја текуће године.
3. Објекти и мрежа канализације – оваj програм обухвата припремне активности и изградњу и реконструкцију
примарних објеката и мреже за систем одвођења отпадних
вода града, као и изградњу секундарне инфраструктурне
мреже у циљу опремања локација. Ова група послова посебно садржи следеће објекте:
1. постројења за пречишћавање отпадних вода;
2. канализационе црпне станице;
3. специјалне грађевине (ретензије, регулационе грађевине...);
4. канализациона мрежа (атмосферска канализација,
фекална канализација, општа канализација).
Изменама Програма извршено је незнатно смањење и
прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја текуће године.
4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља – Програмом су предвиђене активности на изградњи

24. април 2020.

и уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на
завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и прпремне активности за потребе формирања новопланираних гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе
послова посебно се идентификује на следеће објекте:
1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта;
3. уређење гробаља.
Изменама Програма извршено је смањење и прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном динамиком до краја текуће године.
5. Изградња и прибављање станова и других простора
за расељавање – Програмом се планирају активности на завршетку изградње започетих објеката грађених за потребе
прибављања станова за расељавање, као и почетак активности на изградњи нових објеката.
У овом делу програма извршено је умањење у односу на
програм.
III. ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ
Овај део програма подељен је на активности које обухватају припремне активности у смислу израде пројеката
парцелације, односно формирање парцела за локације на
којима су решени имовинско-правни односи, као и прибављање грађевинског земљишта за доделу.
Основни циљ овог дела програма је стварање услова за
ефикасније уступање земљишта за изградњу објеката стамбене, пословне и друге намене по локацијама.
У овом делу програма није било измена.
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2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини
Програм доделе грађевинског земљишта даје приказ локација које се налазе у јавној својини Града, а за које је планирано да се у току текуће године спроведе поступак отуђења земљишта.
Неизграђено грађевинско земљиште се отуђује ради изградње у складу са планским документом на основу кога
се издају локацијски услови, односно грађевинска дозвола.
Процедури отуђења земљишта претходи урбанистичка и
имовинско-правна провера локације и прибављање одговарајуће документације, као и прибављање процењене вредности земљишта и друге интерне провере.
На основу прикупљене документације формира се елаборат за отуђење који се заједно са иницијативом за отуђење доставља надлежном Секретаријату. Прослеђена иницијатива и пратећи елаборат су предмет разматрања Комисије
за грађевинско земљиште. По добијању решења да се приступи отуђењу расписује се јавни оглас за отуђење локације, који се објављује у дневном листу који се дистрибуира на
територији Републике Србије, као и на званичном веб-сајту
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи се путем јавног надметања које се организује у просторијама Дирекције. Пријаве за учешће за јавно надметање се достављају у року не краћем од 30 дана од дана објављивања огласа.
По спровођењу поступка отуђења записником се констатује да ли је, коме и по којој цени отуђена локација, за
коју надлежни орган издаје Решење о отуђењу, што је основ
за закључење Уговора о отуђењу земљишта.
За сваку локацију сагледавају се и приказују површина
комплекса за доделу и БРГП и намена објеката које је могуће градити на локацији.

Назив локације

Површина
комплекса
(m²)

БРГП
(m²)

Намена

1

Блок 53, ГП2, Нови Београд,

31.524

31.524

привредна/ комерцијална делатност

2

Локација, ,Лакат кривина” –
десно, општина Земун

19.377

38.754

комерцијална делатност

3

Локација у Улици Карловачка,
ГП1, општина Врачар

372

1.041

вишепородично.
становање

Локација у Улици Карловачка,
ГП2, општина Врачар
4

5

372

1.041

Локација ,,Грмеч” ГП1, општина Земун

2.139

2.139

Локација ,,Грмеч” ГП2, општина Земун

4.576

4.576

Локација уз Батајнички друм,
општина Земун

74.428

44.657

привредна/ комерцијална делатност

привредна/ комерцијална делатност
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Површина
комплекса
(m²)

БРГП
(m²)

Локација у Радничкој улици
ГП1, општина Чукарица

12.895

15.474

Локација у Радничкој улици
ГП3, општина Чукарица

33.004

39.605

7

Локација уз Панчевачки пут,
општина Палилула

40.479

40.479

привредна/ комерцијална делатност

8

Локација јужно од насеља Др
Ивана Рибара, општина Нови
Београд

5.431

16.293

мешовити градски
центри

9

Локација у Славонској улици,
општина Земун

1.427

1.142

становање

10

Локација уз Улицу Бранка Радичевића, општина Лазаревац

2.146

3.090

становање са делатностима

11

Локацијауз УМП, Блок 40,
општина Нови Београд

6.230

13.083

комерцијална делатност

12

Локација у Ул. Љубинке Бобић,
општина Нови Београд

3.206

1.603

спорт

13

Локација уз Грчку улицу,
општина Нови Београд

2.472

7.416

комерцијална делатност

14

Циглана, локација уз Батајнички друм, ГП2, општина Земун

7.275

5.820

привредна делатност

Локација у Омладинској улици
ГП1, општина Савски венац

1.036

725

Локација у Омладинској улици
ГП2, општина Савски венац

1.007

705

Назив локације

6

15

Намена

комерцијална делатност

становање са делатностима

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште –
локације за које ће бити решени имовинско-правни односи.
3. Програм одржавања и трошкова
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2020. годину посебно је приказан Програм одржавања и
трошкова у укупном износу од 124.967.440 динара.
У њему су посебно приказани трошкови:
1. одржавања неуређеног грађевинског земљишта који
представљају трошкове одржавања и кошења неуређених
површина које су у власништву Града Београда, површина
предвиђених за доделу и по налогу комуналне инспекције;
2. утрошка струје до примопредаје крајњем кориснику
првенствено семафорских уређаја и јавног осветљења саобраћајница које су изграђене, а нису предате крајњем кориснику, као и станова који су предати Граду Београду, а бројила се и даље воде на Дирекцију;
3. одржавања објеката до примопредаје објеката крајњем
кориснику као што су санација трафо станица за напајање
јавног осветљења, чишћење сливника, поправке оштећења
на објектима и деловима објеката који нису предати крајњем кориснику;
4. прикључења на електродистрибутивну, телекомуникациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења
и остали трошкови који не спадају у инвестиције;
5. казне и кашњења.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

ПЛАН ЗА
2020.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2020.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2021.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2022.

1. ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

31.400.000

31.400.000

30.000.000

30.000.000

2. УТРОШАК СТРУЈЕ ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА -

12.000.000

18.387.576

12.000.000

12.000.000

3. ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ ОБЈЕКАТА КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ

30.000.000

60.079.864

30.000.000

30.000.000

ТРОШКОВИ У ВЕЗИ СА ПРИКЉУЧЦИМА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, ТОПЛОВОД, ТК ИНСТАЛАЦИ4.
ЈЕ И ДР.

30.000.000

15.000.000

30.000.000

30.000.000

5. ТРОШКОВИ ЗА КАЗНЕ И КАШЊЕЊА
УКУПНО:

106.000

100.000

100.000

100.000

103.506.000

124.967.440

102.100.000

102.100.000
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4. Пратећи трошкови реализације програма
Дирекција са Градом Београдом – Секретаријатом за
стамбено-комуналне послове, закључује уговор о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене
делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања
и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину. Саставни
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског
земљишта у 2019. години.
Ови трошкови обухватају трошкове материјала, горива
и енергије, зараде, накнаде и доприносе, производне услуге
и остале трошкове.
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину пратећи трошкови реализације програма планирани су у износу од 891.000.000 динар, а у складу
са Ценовником о пружању услуга на обављању стручних
послова на уређивању и додели грађевинског земљишта и
Oдлуком о промени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за
грађевинско земљиште и изградњу Београда – пречишћен
текст („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 73/16,
4/17, 36/17, 96/17, 57/18, 93/18 и 32/19).
МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим програмом, Програм представља одлуку о
додели земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште
и изградњу Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну
својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру Програма, на непокретностима или деловима непокретности на
којима је град носилац права својине.

24. април 2020.

Јавно предузеће, сагласно Одлуци о промени Одлуке
о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и
изградњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17 и 57/18), у поступку реализације Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта
има право да спроводи све активности и процедуре, у име
и за рачун Града Београда, да предузима све прописане радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања урбанистичких планова, подлога, деобе и формирања парцела,
прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве
почетка извођења радова, употребних дозвола као и осталих активности у систему ЦЕОП-а, у циљу његовог уређивања.
Јавно предузеће стараће се о реализацији овог програма,
а Надзорни одбор Јавног предузећа ће пратити реализацију
и о томе подносити извештаје надлежним органима Града
Београда.
Израда Измена и допуна Програма уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2020. годину вршиће се уколико се:
– приступи изради новог ребаланса буџета Града Београда;
– на основу сагледане динамике реализације активности
у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса
Града Београда на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за Град, као и за потребе уређивања нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и
стварања могућности уговарања.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Градско веће Града Београда
Број 463-303/20-ГВ, 22. априла 2020. године
Председник
Проф. др Зоран Радојичић, ср.

24. април 2020.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА

ЗЕМУН
Скупштинa Градске општине Земун на седници одржаној 24. априла 2020. године, на основу члана 16. став 1. тачка
1. и члана 34. став 2. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 95/19 – пречишћен текст),
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
Члан 1.
У Пословнику Скупштине Градске општине Земун
(„Службени лист Града Београда”, бр. 28/09 и 5/10), после
члана 65. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 65а
Седнице Скупштине Градске општине Земун одржавају
се, по правилу, у сали Скупштине Градске општине Земун, у
Земуну, Магистратски трг 1.
Изузетно од става 1. овог члана, када постоје оправдани разлози, седница Скупштине Градске општине Земун
може се одржати у другом одговарајућем простору или у
веб-сали.
Одлуку о месту и начину одржавања седнице на начин
утврђен ставом 2. овог члана доноси председник Скупштине градске општине и о разлозима за њено доношење обавештава одборнике на почетку седнице.
Техничке услове за одржавање седнице Скупштине, корисничко упутство и стручну подршку одборницима за

учешће на веб-седници обезбеђују стручне службе Управе
Градске општине Земун.
Члан 2.
У члану 68. став 2, после зареза, додају се речи: „начин и”.
Члан 3.
Члан 95. мења се и гласи:
„Седнице Скупштине градске општине снимају се тонски.
Изузетно, за седнице одржане у web сали обезбеђује се
аудио-визуелни снимак.
Тонски запис и аудио-визуелни снимак служе, по правилу, за рад службе Скупштине градске општине, а сваки
говорник на седници има право да оствари увид у препис
тонског записа, односно аудио-визуелног снимка и да текст
свог излагања ауторизује, о чему се стара секретар Скупштине градске општине.
Део преписа тонског, односно аудио-визуелног записа
седнице који се односи на излагање одборника може се доставити одборнику на његов захтев.”
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-286/2020-II/22, 24. априла 2020. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину – – – – – – – – – – – – – –

1

Акти градских општина
ЗЕМУН
Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине Градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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