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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Цена 265 динара

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-521/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине Града Београда, пре истека времена на које су изабрани,
због поднете писане оставке, и то:
– Наташи Николић, са изборне листе Александар Вучић
– Зато што волимо Београд;
– Владимиру Павловићу, са изборне листе Александар
Вучић – Зато што волимо Београд и
– др Владимиру Обрадовићу, са изборне листе Александар Вучић – Зато што волимо Београд.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 12. Закона о главном
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 7. 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), члана 10. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91,
71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – исправка др. закона, 83/05 –
исправка др. закона и 83/014 – др. закон), донела је

Скупштина Града Београда
Број 118-520/20-С, 30. новембра 2020. године

О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА И ДРУГИХ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА У ЦЕНТРУ
ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА
БЕОГРАДА

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 56. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС и 54/11) 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

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Града
Београда изабраним на изборима, одржаним 4. марта 2018.
године, и то:
– Ивану Цветановићу, са изборне листе Александар Вучић – Зато што волимо Београд;
– Миливоју Мијаиловићу, са изборне листе Александар
Вучић – Зато што волимо Београд и
– Миши Ковачевићу, са изборне листе Александар Вучић – Зато што волимо Београд.

ОДЛУКУ

Члан 1.
Град Београд преко организационе јединице Градске
управе Града Београда надлежне за вршење надзора над
радом Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града
Београда (у даљем тексту: Центар) обезбеђује средства из
буџета Града Београда за исплату зарада и других накнада
запосленима док је на снази Препорука Министарства просвете, науке и технолошког развоја Владе Републике Србије
бр. 601-00-00027/6/62020-15 од 24. августа 2020. године.
Члан 2.
Уколико Центар услед недостатка средстава остварених
извршењем програма своје делатности према врсти, обиму
и квалитету услуга и утврђеним ценама не може обезбедити средства за исплату зарада и других накнада запосленима у Центру дужан је да преко организационе јединице
Градске управе Града Београда надлежне за вршење надзора
над радом Центра поднесе захтев за обезбеђивање средстава из буџета Града за наведене намене.
Захтев за обезбеђивање средстава из буџета Града за намене предвиђене у ставу 1. овог члана мора да садржи:
– Извештај о пословању Центра;
– Информацију о броју продатих услуга и робе Центра
на тржишту;
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– Укупан износ средстава Центра остварених продајом
роба и услуга на тржишту;
– укупан износ средстава које Центар обезбеђује из других извора финансирања у складу са законом;
– укупан износ утрошених средстава Центра за период
за који се потржују средства из буџета Града;
– списак запослених у Центру по платном списку за исплату зарада и других накнада за тражени период;
– обрачун зарада и других накнада за период за који је за
запослене у Центру потребно обезбедити средства из буџета Града за исплату истих;
– сву другу документацију која се односи на пословање
Центра а коју организациона јединица Градске управе Града
Београда надлежна за вршење надзора над радом Центра,
затражи.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 6-542/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу чланa 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), донела је

ОД Л У КУ
О ОБЕЗБЕЂИВАЊУ УСЛОВА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ЗАШТИТУ КОМПЛЕКСА
БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком се прописују услови и начин обављања
комуналне делатности од локалног интереса обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту
комплекса Београдске тврђаве и Парка Калемегдан, обим
и квалитет комуналне услуге, као и општа и посебна права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника
услуга, начин обезбеђивања средстава за финансирање ове
комуналне делатности, начин континуираног изјашњавања
корисника ове комуналне услуге о квалитету пружања и начин вршења надзора над обављањем комуналне делатности.
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
1. Комплекс Београдске тврђаве и Парка Калемегдан
обухвата непокретности – земљиште и објекте поверене на
управљање Јавном предузећу „Београдска тврђава” посебним актима Града Београда (у даљем тексту: комплекс).
2. Корисник комплекса је лице које комплекс користи
као правно лице, односно предузетник које има одговарајуће одобрење о вршењу делатности, односно одобрење о
заузећу јавне површине на комплексу и сл., односно као физичко лице у својству посетиоца ради задовољавања туристичких, културних, научних, образовних, рекреативних и
других разлога и потреба (у даљем тексту: корисник).
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II. УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 3.
Обезбеђивање услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и Парка Калемегдан је комунална делатност од локалног интереса за град
Београд и обавља се на подручју комплекса из члана 2. тачка 1. ове одлуке.
Члан 4.
Комуналну делатност из члана 3. ове одлуке обавља Јавно предузеће за обављање делатности од општег интереса
за Град Београд „Београдска тврђава” које је Град Београд
основао за обављање ове комуналне делатности (у даљем
тексту: предузеће).
Члан 5.
Предузеће обавља комуналну делатност обезбеђивања
услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту Комплекса, као културног добра од изузетног значаја у циљу
његове доступности корисницима.
Предузеће обавља и друге послове у складу са посебним
градским одлукама на основу којих врши прописана јавна
овлашћења.
Члан 6.
Комунална делатност обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса из члана 3.
ове одлуке, обавља се према:
– годишњем програму стручних и специјализованих
услуга, и
– годишњем програму обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту комплекса.
Програми из става 1. овог члана доносе се до 31. децембра текуће године за наредну годину и садрже врсту, обим и
динамику активности, програма и пројеката, услове за њихово извршење, као и висину средстава потребних за њихову реализацију.
Предлоге програма из става 1. овог члана припрема предузеће и доставља га на сагласност организационој јединици Градске управе надлежној за комуналне послове (у даљем тексту: надлежна организациона јединица), најкасније
до 1. децембра текуће године.
Програми из става 1. овог члана доноси градоначелник
града Београда.
Члан 7.
У сврху обављања комуналне делатности из члана 3. ове
одлуке, предузеће врши све техничке, правне, финансијске,
административне и друге стручне послове на припреми и
усклађивању програма из члана 6. став 1. ове одлуке са развојним програмима Града Београда, као и њиховој реализацији.
III. ОПШТА И ПОСЕБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВРШИОЦА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И КОРИСНИКА УСЛУГА
Члан 8.
Предузеће је дужно да свој рад и пословање организује
тако да кроз реализацију програма из члана 6. став 1. ове
одлуке трајно и несметано обавља комуналну делатност и
у складу са одредбама ове одлуке обезбеди прописан обим,
врсту и квалитет услуге.
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Члан 9.
Ред на комплексу предузеће обезбеђује организовањем
службе физичко техничког обезбеђења, сарадњом са јавним
предузећима и другим привредним субјектима, установама
и удружењима грађана, као и сарадњом са органима државне управе и локалне самоуправе.
У циљу обезбеђивања реда на комплексу, предузеће
својим актом ближе прописује услове и начин спровођења
одредаба ове одлуке.
Члан 10.
Корисници комплекса су дужни да се придржавају одредаба ове oдлуке, да поступају у складу са актом из члана 9.
став 2. ове одлуке, као и да поштују остала акта предузећа.
Улазак на Комплекс је слободан и без ограничења.
На подручју комплекса дозвољен је улазак, кретање и
заустављање моторних возила на искључиво за то предвиђеним деловима пешачке стазе, уз претходну сагласност
предузећа.
За кретање возила надлежних комуналних служби, возила хитних служби (хитна помоћ, ватрогасци, полиција,
милиција и сл.) није потребна сагласност из става 3. овог
члана, већ се исто пријављује предузећу.
Члан 11.
Увођење кућних љубимаца на комплекс се обавља у
складу са посебном градском одлуком којом је уређено извођење кућних љубимаца на површине јавне намене и површине у јавном коришћењу.
Члан 12.
Одржавање споменика и скулптуралних дела, јавних
зелених површина, јавног осветљења, као и одржавање чистоће на Комплексу врши се у складу са посебним градским
одлука које уређују ове делатности.
Члан 13.
На комплексу се могу организовати разноврсне активности чији су садржаји у областима: музичко-сценске и
позоришне делатности, рекреације, промоције, филмске
пројекције и друга културна дешавања уколико се тим активностима не оштећују или угрожавају историјске, културне и природне вредности комплекса и квалитет животне средине.
Члан 14.
На комплексу се могу обављати делатност туризма и
угоститељства, односно организовати туристичке посете и
пружати услуге хране и пића у складу са одредбама закона
и прописа којима се уређује делатност туризма и угоститељства.
Члан 15.
Предузеће је дужно да на начин прописан одговарајућим подзаконским актима обележава локације и објекте
комплекса као заштићеног подручја таблама прописаног
изгледа и садржаја које поставља на одговарајућим местима, у складу са мерама надлежне установе заштите.
Оглашавање на комплексу обавља се у складу са законом и посебном градском одлуком којом је уређено оглашавање на територији града Београда.
Предузеће поставља табле односно друге ознаке са информацијама о правилима унутрашњег реда на комплексу,
као и друге табле и ознаке од значаја за спровођење режима
заштите и презентацију вредности и промоцију комплекса, у
складу са посебном градском одлуком из става 2. овог члана.
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Члан 16.
Фотографисање и снимање тонских и видео записа и
филмова на комплексу дозвољено је.
За радње из става 1. овог члана које се врше у комерцијалне сврхе потребно је прибавити одобрење предузећа.
Физичко или правно лице које обавља или за чији рачун
се обавља фотографисање, снимање тонских и видео записа
и филмова који се публикују односно приказују јавности,
осим играних филмова, дужно је да један примерак снимљеног материјала достави предузећу.
Обезбеђивање унутрашњег реда на Комплексу
Члан 17.
О спровођењу правила реда на комплексу стара се служба физичко техничког обезбеђења, у складу са одредбама
закона који уређује обавезно обезбеђење и заштиту објеката, ове одлуке и актом из члана 9. став 2.
За вршење послова физичко техничког обезбеђења, предузеће ангажује привредни субјекат који је регистрован за
обављање ових послова.
Координацију и контролу послова службе физичко техничког обезебеђења врши предузеће.
Члан 18.
У вршењу службе физичко техничког обезбеђења, обавеза службеника обезбеђења је да:
1) прати односно надгледа кретање и активности корисника, посебно:
– употребу моторних возила, бицикала, бицикала са мотором и мотоцикла;
– постављање монтажних и привремених објеката;
– организацију и одвијање активности на Комплексу
сходно одредбама ове одлуке;
– одлагање отпада.
2) прати стање локација и објеката комплекса и води
евиденцију о њима;
3) пружа податке, помоћ и услуге посетиоцима при обиласку и разгледању комплекса;
5) прати и пружа друге потребне услуге организаторима
и учесницима научних и других истраживања, културних,
уметничких и промотивних програма и манифестација,
образовних и туристичких активности на комплексу;
6) сарађује се органом унутрашњих послова, надлежном
инспекцијом и комуналном милицијом.
Забране
Члан 19.
На простору комплекса забрањено је:
1) оштећивати и уништавати предмете и објекте који
имају културно-историјску вредност, односно својство или
статус евидентираног или утврђеног културног добра;
2) организовање масовних активности на травњацима
и другим деловима комплекса, без претходне писане сагласности предузећа и надлежног комуналног предузећа које
обавља делатност уређивања јавних зелених површина;
3) спречавање или ометање овлашћених лица предузећа
и службеника обезбеђења комплекса у вршењу радњи и активности из њиховог делокруга;
4) улазак, вожња и паркирање бицикaла, бицикaла са
мотором и мотоцикла;
5) оштећивање или уништавање и уклањање табли и
натписа на таблама и других ознака, као и њихово заклањање односно маскирање другим објектима.
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IV. СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
Члан 20.
Средства за обављање комуналне делатности из члана 3.
и реализацију програма из члана 6. став 1. ове одлуке обезбеђују се из:
1. буџета Града Београда;
2. сопствених прихода;
3. кредита;
4. и других извора у складу са законом и другим прописима.
V. НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА ЗА УРЕЂИВАЊЕ, УПОТРЕБУ, УНАПРЕЂИВАЊЕ КОМПЛЕКСА
БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА И ПАРКА КАЛЕМЕГДАН
Члан 21.
Предузеће има обавезу да обезбеди континуитет у пружању комуналне услуге из члана 3. ове одлуке и то у погледу обима, врсте и квалитета.
Предузеће је дужно да на основу писаног налога надлежне организационе јединице врши и ванредне послове у
вези са комуналном делатношћу коју обавља.
Члан 22.
Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити дође до поремећаја или
прекида у обављању комуналне делатности из члана 3. ове
одлуке, предузеће мора без одлагања предузети мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида.
Мере које предузеће у случају из става 1. овог члана предузима, су:
1. радно ангажовање запослених на отклањању узрока
поремећаја, односно прекида у обављању комуналне делатности, као и евентуално ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за вршење комуналне делатности;
2. друге мере наложене од стране надлежне организационе јединице.
VI. ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ ГРАДА, У СЛУЧАЈУ
ПРЕКИДА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Члан 23.
Предузеће је дужно да у случају прекида у обављању комуналне делатности за коју је основано насталог у случају
непредвиђених околности (хаварија, елементарне непогоде
и др.) или штрајка, као и кад услед више силе дође до поремећаја, односно смањеног обима у вршењу делатности, о
томе обавести надлежну организациону јединицу Градске
управе.
Члан 24.
Када надлежна организациона јединица прими обавештење о прекиду, односно поремећају у обављању комуналне делатности, дужна је да без одлагања:
1. одреди ред првенства у обављању комуналне делатности у складу са врстом и обимом поремећаја код којих
би, услед прекида, настала велика, односно ненадокнадива
штета;
2. нареди мере заштите комуналних објеката, опреме,
инвентара и др. који су угрожени;
3. предузме мере за отклањање насталих последица и
друге потребне мере за обављање комуналне делатности;
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4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању комуналне делатности као
и одговорност за накнаду учињене штете.
Члан 25.
У случају прекида у обављању комуналне делатности из
члана 3. ове одлуке услед штрајка, предузеће је обавезно да
обезбеди минимум процеса рада у складу са актом оснивача. Кад такав акт није донет могу се предузети посебне
мере утврђене Законом о комуналним делатностима, ако би
услед тога могла да наступи непосредна опасност или изузетно тешке последице за безбедност људи и имовине или
других неопходних услова за живот и рад грађана и других
субјеката на одређеном подручју.
VII. ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 26.
Предузеће је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања услуга (у
даљем тексту изјашњавање) у трајању од намање 30 дана.
Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, предузеће објављује у средствима јавног информисања, на својој интернет страници и на званичној интернет страници
града Београда.
Изјашњавање се може организовати и електронским путем.
Предузеће има обавезу да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана надлежној
организационој јединици достави извештај о резултатима
изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних
услуга.
Уколико су резултати изјашњавања корисника комуналних услуга такви да већина корисника није задовољна
пруженом комуналном услугом, надлежна организациона
јединица сачињава предлог мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању корисника и доставља надлежном органу локалне самоуправе са Извештајем о резултатима изјашњавања корисника о квалитету пружених услуга
од стране предузећа.
Ради отклањања недостатака који су наведени у изјашњавању корисника, надлежни орган локалне самоуправе
налаже вршиоцу комуналне делатности предузимање предложених мера у року који не може бити дужи од 90 дана.
Уколико предузеће не поступи у складу са са ставом 6.
овог члана у погледу отклањања недостатака квалитета
пружене комуналне услуге, Град Београд може поверити
обављање комуналне делатности другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава прописане услове.
VIII. НАДЗОР
Члан 27.
Надзор над применом одредаба ове одлуке и над законитошћу рада предузећа, врши надлежна организациона
јединица.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба
ове одлуке и аката донетих на основу те одлуке, врши организациона јединица Градске управе надлежна за послове
комуналне инспекције.
Комунално-милицијске послове над спровођењем одредаба ове одлуке, у складу са Законом о комуналној милицији и посебном одлуком Града Београда, врши комунална
милиција.
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IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 28.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара
казниће се за прекршај предузеће ако:
1. не поступа у складу са одредбама члана 15. ст. 1. и 3.
ове одлуке;
2. не поступи у складу са одредбама члана 21. ове одлуке;
3. не поступи у складу са одредбама члана 22. ове одлуке;
4. не поступи у складу са одредбом члана 23. ове одлуке;
5. не спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања услуга у складу са чланом 26. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у
фиксном износу од 10.000 динара казниће се и одговорно
лице у предузећу.
Члан 29.
Новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара
казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не прибави одобрење из члана 16. став 2. ове одлуке;
2. поступа супротно одредби члана 19. тачка 2. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу
од 7.500 динара, а предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 40.000 динара.
Члан 30.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара
казниће се за прекршај привредни субјекат који обавља послове физичко техничког обезбеђења ако не поступа у складу са одредбама члана 18. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно
лице у правном лицу новчаном казном у фиксном износу
од 10.000 динара.
Члан 31.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара
казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. не прибави одобрење из члана 16. став 2. ове одлуке;
2. поступа супротно одредбама члана 19. ове одлуке.
Члан 32.
За прекршаје из чл. 28, 29, 30. и 31. ове одлуке комунални инспектор, односно комунални милиционар издаје прекршајни налог у складу са законом.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 33.
Програми из члана 6. став 1. ове одлуке за 2021. годину
биће донети најкасније у року од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Обавезе које ће предузеће, као наручилац, преузети по
спроведеним поступцима који су започети пре ступања на
снагу ове одлуке, а нису окончани, измириваће град Београд директно повериоцима, а на основу уговора којима
ће Град Београд преко надлежне организационе јединице
наставити да врши плаћања насталих обавеза из основних
уговора предузећа.
Предузеће ће извршити обележавање комплекса у складу са чланом 15. став 1, у року од једне године од дана ступања на снагу ове одлуке.
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Члан 34.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-545/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 9. Закона о слободним
зонама („Службени гласник РС”, број 62/06) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/8, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
„СЛОБОДНЕ ЗОНЕ БЕОГРАДА”
Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Слободне зоне Београда” („Службени лист Града Београда”, бр. 46/15 и 65/20) (у даљем тексту: Одлука о оснивању СЗБ), мења се члан 2. став 1. тако да
сада гласи:
„Подручје „Слободне зоне Београда” састоји се од четири засебне целине: Зона 1 – подручје „Барич”, Зона 2 – подручје „Рева”, Зона 3 – подручје „Панчево” и Зона 4 подручје „Стара Пазова”.”
У члану 2. после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
„Зона 4 – подручје „Стара Пазова” налази се у оквиру
општине Стара Пазова близу међународног ауто-пута – државни пут првог А реда – А1 Београд – Нови Сад.”
Члан 2.
У Одлуци о оснивању „Слободне зоне Београда”, у члану
3. мења се став 1. који гласи:
„Укупна површина „Слободне зоне Београда” је 201 ha
78 a 00 m².”
У члану 3. после става 9. додаје се нови став 10. који гласи:
„Зона 4 – подручје „Стара Пазова” обухвата следећу катастарску парцелу:
- кат. парц. бр. 5650/7 у површини од 21 ha 68 a 72 m²,
Уписана у ЛН бр. 5634 КО Нова Пазова.
Укупна површине Зоне 4 – подручје „Стара Пазова” износи 21 ha 68 a 72 m²”.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-552/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА СРЕТЕНА МЛАДЕНОВИЋА МИКЕ, СЕРДАР ЈАНКА ВУКОТИЋА, XI КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ И ПАТРИЈАРХА ЈОАНИКИЈА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
Члан 1.
Даном ступања на снагу ове одлуке прстаје да важи Одлука о изради Плана детаљне регулације блока између улица:
Сретена Младеновића Мике, Сердар Јанка Вукотића, XI крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија, Градска општина Раковица („Службени лист Града Београда”, број 49/09).
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-530/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО
ОБЈЕКАТА БАТАЈНИЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за део
објеката Батајничког канализационог система, Градска општина Земун (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Земун, дефинисан
– трасом колектора (потисни вод мин. Ø600 mm од КЦС
„Батајница”) поред ауто-пута Београд – Нови Сад од границе Плана детаљне регулације државног пута IА реда бр.
1 (Ауто-пут Е-75) Батајница–Добановци („Службени лист
Града Београда”, број 52/12) до постојеће КЦС „Земун поље
2”, планираном реконструкцијом КЦС „Земун поље 2”,
– трасом колектора Ø700 mm дефинисаног Планом детаљне регулације привредне зоне Горњи Земун (зона 3 и 4) („Службени лист Града Београда”, број 14/05) и Планом детаљне
регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута („Службени лист Града Београда”, број 80/17) и
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– саобраћајним прилазом и трасом колектора од границе Плана детаљне регулације дела просторне целине североисточно од Батајничког пута („Службени лист Града
Београда”, број 80/17) до ППОВ „Батајница”, комплексом
ППОВ „Батајница”, изливом пречишћених вода у реку Дунав, инфраструктурним повезивањем ППОВ „Батајница”
на градски систем (енергетика, тт, гас...), са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже површине око 26,5 hа.
Коначна граница Плана детаљне регулације утврдиће се
приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) подручје у оквиру предложене границе
планирано за површине јавне намене – површине за објекте
и комплексе јавних служби, зелене површине, мрежу саобраћајница и површине за инфраструктурне објекте и комплексе и површине осталих намена – површине за привредне зоне и остале зелене површине.
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда, у оквиру границе обухвата плана планиране су јавне зелене површине: заштитни зелени појас, трасе дрвореда и зелене површине у приобаљу Саве и Дунава.
Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације је да се плански
сагледају они делови Батајничког канализационог система
за које није урађена планска документација.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити ажурне геодетске подлоге (катастарски план,
топографски план и катастар подземних инсталација) за
КО Батајница, КО Земун поље и КО Земун у оквиру границе обухвата плана, инжењерскогеолошки елаборат и идејне
пројекте за ППОВ „Батајница” и КЦС „Земун поље 2”, у аналогном и дигиталном облику.
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 и 9/20)
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
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– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајни за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана изради у року од двадесет четири месеца од доношења Одлуке о изради плана.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Секретаријат за комуналне и стамбене послове, а наручилац Плана је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима Градске општине Земун.
Нацрт плана 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 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 начелника градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-17/20 од
8. октобра 2020. 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 грађевинске послове два примерка и један примерак оригинала
у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и шест 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, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда” и Градске општине Земун (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-531/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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 ИЗМЕЂУ ПОЖЕШКЕ, КИЈЕВСКЕ, НИКОЛАЈА ГОГОЉА И
ВАЉЕВСКЕ УЛИЦЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске улице, Градска општина Чукарица (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирна граница плана детаљне регулације, обухвата део територије градске општине Чукарица, блок између
улица Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,4 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и Ваљевске
улице, Градска општина Чукарица, представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице
локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17)
и План генералне регулације система зелених површина
Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја у граници обухвата Плана детаљне регулације, планиране су површине за остале намене – зона М4 – мешовити градски центри у зони више спратности и зона С1 – зона
породичног становања у формираним градским блоковима
у централној и средњој зони града.
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19), на предметној локацији планирани су блокови, планирани су блокови.
Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је стварање планског основа за заштиту и унапређење предметног простора,
дефинисањем правила уређења за јавну зелену површину –
парк. Планским решењем ће се дефинисати и остале зоне и
правила грађења и уређења за њих, а све у складу са постојећим стањем.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарско-топографске подлоге и катастар
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарску
општину Чукарица, 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,

Број 130 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20)
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделa простора на посебне целине и зоне;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајни за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Булевар деспота Стефана 56,
Београд, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације
изради у року од дванаест месеци од доношења одлуке.
Члан 8.
Наручилац израде плана је Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Његошева 84, Београд, а
средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
Град Београд – Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 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 регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима Градске општине Чукарица.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење Градској општини Чукарица.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-18/2020 од 19. октобра 2020. 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 грађевинске послове два примерка и један примерак оригинала у дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства,
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саобраћаја и инфраструктуре и шест 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, обрађивача плана и
Градску општину Чукарица (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-532/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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 ЗА БЛОК
ИЗМЕЂУ УЛИЦА СЕРДАР ЈОЛА, ЈЕВРЕМА ГРУЈИЋА,
ГЕНЕРАЛА САВЕ ГРУЈИЋА И ДИПЛОМАТСКЕ КОЛОНИЈЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок
између улица Сердар Јола, Јеврема Грујића, Генерала Саве
Грујића и Дипломатске колоније, Градска општина Савски
венац (у даљем тексту: План детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Савски венац, блок
између улица Сердар Јола, Јеврема Грујића, Генерала Саве
Грујића и Дипломатске колоније, са везама саобраћајница
и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже
површине око 3,18 hа.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) у граници обухвата плана планиране су
површине јавне намене – мрежа саобраћајница и површине
остале намене – површине за становање (С1 – породично
становање у формираним градским блоковима у централној и средњој зони града).
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда, у оквиру границе обухвата плана нема
планираних јавних зелених површина.
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Члан 4.
Циљ израде плана детаљне регулације je преиспитивање
планских решења дефинисаних Регулационим планом просторне целине Дедиње („Службени лист Града Београда”,
број 1/00), усклађивање са параметрима Плана генералне
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) и одредбама
дефинисаним чланом 31. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10
– одлука УС и 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
и 9/20), чији део гласи:
„Прaвилa грaђeњa у прoстoрнoм плaну пoдручja пoсeбнe
нaмeнe, прoстoрнoг плaнa jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и
плaнoвимa гeнeрaлнe и дeтaљнe рeгулaциje сaдржe нaрoчитo;
4) нajвeћи дoзвoљeни индeкс зaузeтoсти или изгрaђeнoсти грaђeвинскe пaрцeлe;
5) нajвeћу дoзвoљeну висину или спрaтнoст oбjeкaтa”.
На основу претходно наведеног, приликом израде плана
детаљне регулације, користиће се индекс заузетости и највећа дозвољена висина објеката.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарско-топографске подлоге и катастар
подземних инсталација и инжењерско – геолошки елаборат, у дигиталном облику, за КО Савски венац у оквиру границе обухвата 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 и 9/20)
садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајни за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
„Bureau Cube Partners”, Београд, Савска 9/II/4, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од седам месеци од доношења
Одлуке о изради плана.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Bureau Cube Partners”, Београд, Савска 9/II/4.
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Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима Градске општине Савски венац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење Градској општини Савски венац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације 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 начелника
Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и
грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-20/20 од 28. октобра 2020. 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 грађевинске послове два примерка и један примерак оригинала у
дигиталном 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, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Савски венац (по једна
копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-533/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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 ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ЈАСИКА УЗ КРУЖНИ ПУТ, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације Привредне зоне Јасика уз Кружни пут, Градска општина Вождовац
(у даљем тексту: План детаљне регулације)
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Члан 2.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац, привредна зона Јасика уз Кружни пут (КП 506/1, 259/1, 259/2, 263,
264, 265, 525/1, 260/1, 260/2, 260/3, 262, 526/1, 526/2, 261,
266/1, 266/2, 267, 605/1, 605/4, 1007, 1008/1, 1008/2, 1005,
1006, 2489/16, 605/3, 609/2, 612/8, 608/1, 608/3, 608/4, 608/5,
608/6, 608/21, 613/11, 607/1, 607/2, 606, 1009/2, 1009/5, све КО
Бели поток), са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже површине око 9,3 hа.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX), („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) у граници обухвата плана планиране су
површине јавне намене – мрежа саобраћајница и површине остале намене – површине за привредне зоне (П2 – зона
привредно-комерцијалне делатности).
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда, у оквиру границе обухвата плана нема
планираних јавних зелених површина.
Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је дефинисање
површина јавне и осталих намена и утврђивање правила
уређења и грађења у подручју које до сада ни било плански
разрађивано.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарско-топографске подлоге и катастар
подземних инсталација и инжењерско – геолошки елаборат, у дигиталном облику, за КО Бели поток у оквиру границе обухвата 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
и 9/20) садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
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– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајни за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
Сингидунум медиала д.о.о., Београд, Светогорска 8, које је
дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од доношења Одлуке о изради плана.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће Бест Ауто д.о.о., Београд, Растка Петровића 15.
Члан 9.
Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима Градске општине Вождовац.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење Градској општини Вождовац.
Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације приступа
се изради стратешке процене утицаја планираних намена
на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о приступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је заменик начелника Градске управе – секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03 бр. 350.14-21/20 од
9. новембра 2020. 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 грађевинске послове два примерка и један примерак оригинала у
дигиталном 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, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод Београда”, обрађивача плана и Градске општине Вождовац (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-534/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО БЛОКА 65, ГРАДСКА ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД, ЗА УРБАНИСТИЧКУ ЦЕЛИНУ К1, ИЗМЕЂУ УЛИЦЕ ТОШИН БУНАР, ПРОДУЖЕТКА УЛИЦЕ
ТАДИЈЕ СОНДЕРМАЈЕРА, САО1 И САО2
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допуна Плана детаљне
регулације за део Блока 65, Градска општина Нови Београд
(„Службени лист Града Београда”, број 103/18), за урбанистичку целину К1, између Улица Тошин бунар, продужетка
Улице Тадије Сондермајера, САО1 и САО2 (у даљем тексту:
Измене и допуне плана детаљне регулације).
Члан 2.
Граница Измена и допуна плана детаљне регулације обухвата урбанистичку целину К1, дефинисану Планом детаљне регулације за део Блока 65 ГО Нови Београд („Службени
лист Града Београда”, број 103/18), површине око 1,95 ha, између улице Тошин бунар, продужетка Улице Тадије Сондермајера, САО1 и САО2.
Коначна граница Измена и допуна Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта
измена и допуна плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана детаљне
регулације представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град
Београд, целине I–XIX („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) према коме је у граници обухвата измена и допуна плана планирана површина за мешовите
градске центре у зони више спратности М4 и и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број 110/19), према коме у граници
обухвата измена и допуна плана нису планиране јавне зелене
површине.
Члан 4.
Циљ израде Измена и допуна Плана детаљне регулације
је преиспитивање појединих правила у оквиру урбанистичке
целине К1 која је дефинисана Планом детаљне регулације за
део Блока 65 ГО Нови Београд („Службени лист Града Београда”, број 103/18).
Члан 5.
За потребе израде Измене и допуна плана детаљне регулације потребно је прибавити катастарско-топографске подлоге
и катастар подземних инсталација, у дигиталном облику, за
део Градске општине Нови Београд, у делу који је обухваћен
границом плана
Члан 6.
У складу са чланом 28. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и
37/19) садржајем Измена и допуна плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне;
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– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајне за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се PD „Bureau Cube Partners”, д.о.о., Београд, Савска
9, које је дужно да Нацрт измена и допуна плана изради у
року од девет месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће PD „Bureau Cube Partners”, д.о.о., Београд, Савска 9.
Члан 9.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације биће
изложен на јавни увид у просторијама Скупштине Града
Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта измена и допуна плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида,
огласиће се у дневним средствима информисања и у информативним гласилима Градске општине Нови Београд.
Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење Градској општини Нови Београд.
Члан 10.
За потребе израде Измена и допуна Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14-22/2020 од 18. новембра 2020. године.
Члан 11.
Елаборат Измена и допуна 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 грађевинске послове (два примерка) и један
примерак оригинала у дигиталном 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, Јавног урбанистичког предузећа „Урбанистички завод
Београда”, обрађивача плана и Градске општине Нови Београд (по једна копија).
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Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-535/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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

ОД Л У КУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА
ИЗМЕЂУ УЛИЦА НЕМАЊИНЕ, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, КРАЉА МИЛАНА И КРАЉА МИЛУТИНА,
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ВРАЧАР
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за блок
између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и
Врачар (у даљем тексту: Плана детаљне регулације).
Члан 2.
Оквирном границом Плана детаљне регулације, обухваћен је део територије градских општина Савски венац
и Врачар, простор ограничен Немањином улицом на југозападу, Краља Милана на североистоку, Светозара Марковића на северозападу и Краља Милутина на југоистоку, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 2,0 ha.
Коначна граница Плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације,
представљају План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени лист Града Београда”, бр.
20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и План генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града
Београда”, број 110/19).
Према Плану генералне регулације грађевинског подручја у граници обухвата Плана детаљне регулације, планиране
су следеће површине: површине за остале намене – зона М1
зона мешовитих градских центара у зони центра Београда и
површине јавних намена – мрежа саобраћајница.
Према Плану генералне регулације система зелених површина Београда („Службени лист Града Београда”, број
110/19), на предметној локацији планирани су блокови.
Члан 4.
Циљ израде Плана детаљне регулације је преиспитивање
правила грађења и урбанистички параметара дефинисаних
Планом детаљне регулације за блок између улица Немањине, Светозара Марковића, Краља Милана (Српских влада-
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ра) и Краља Милутина, градске општине Савски венац и
Врачар („Службени лист Града Београда”) и дефинисање
урбанистичких параметара у складу са Планом генералне
регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд (целине I–XIX) („Службени
лист Града Београда”, бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) и усаглашавање висинске регулације постојећих и планираних
објеката, као и утврђивање заштићених културно-историјских целина.
Члан 5.
За потребе израде Плана детаљне регулације потребно
је прибавити катастарско топографске подлоге и катастар
подземних инсталација, у дигиталном облику, за катастарске општине Савски венац и Врачар 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
и 9/20) садржајем Плана детаљне регулације ће се обухватити:
– граница плана и обухват грађевинског подручја, поделa простора на посебне целине и зоне;
– детаљна намена земљишта;
– регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској
подлози;
– нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
– попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
– коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру;
– мере заштите културно-историјских споменика и заштићених природних целина;
– локације за које се обавезно израђује урбанистички
пројекат или расписује конкурс;
– правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
– други елементи значајни за спровођење плана детаљне
регулације;
– графички део.
Члан 7.
Израда Плана детаљне регулације поверава се Центру
за планирање урбаног развоја – ЦЕП из Београда, Захумска
34, које је дужно да Нацрт плана детаљне регулације изради
у року од десет месеци од доношења одлуке.
Члан 8.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће
предузеће „Stefial” d.o.o., Улица браће Недића 22, Београду.
Члан 9.
Нацрт Плана детаљне регулације биће изложен на јавни
увид у просторијама Скупштине Града Београда.
Подаци о начину излагања Нацрта плана детаљне регулације на јавни увид и трајању јавног увида, огласиће се
у дневним средствима информисања и у информативним
гласилима градских општина Савски венац и Врачар.
Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градским општинама Савски венац и Врачар.
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Члан 10.
За потребе израде Плана детаљне регулације не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину.
У складу са одредбама Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04 и 88/10), Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину донео је секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове под IX-03
бр. 350.14 -23/2020 од 20. новембра 2020. 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 грађевинске послове (два примерка) и један примерак оригинала у
дигиталном облику за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и осам 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 градским општинама Савски венац и Врачар (по једна копија).
Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-536/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 35. 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 и 96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклађени дин.
износи, 95/18 – др. закон, 86/19 – усклађени дин. износи и
126/20 – усклађени дин. износи) и Закључка Владе Републике Србије, 05 број 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020. године, донела је

ОД Л У КУ
О ПРИХВАТАЊУ ДЕЛА УДЕЛА БЕЗ НАКНАДЕ У КАПИТАЛУ ДРУШТВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И ПРУЖАЊЕ ОСТАЛИХ УСЛУЖНИХ АКТИВНОСТИ И ПОДРШКЕ ПОСЛОВАЊУ „FULL PROTECT” ДОО БЕОГРАД
Члан 1.
Град Београд прихвата део удела без накнаде Републике
Србије у капиталу Друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању
„Full Protect” д.о.о. Београд (у даљем тексту: Друштво), МБ:
20034408, ПИБ: 103876412, у складу са Закључком Владе Републике Србије, 05 број 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020.
године.
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Члан 2.
Град Београд прихвата део удела без накнаде Републике
Србије у капиталу Друштва у износу од 824.677,15 динара,
што чини 1,7441% основног капитала Друштва, као начин
намирења потраживања Града Београда која су настала у
периоду од 1. јануара до 31. марта 2015. године, са свим споредним давањима, укључујући и камате које се односе на
ово потраживање.
Члан 3.
Република Србија и Град Београд закључиће Уговор о
преносу удела, у складу са Закључком Владе Републике Србије, 05 број 023-6214/2020-1 од 8. октобра 2020. године.
Друштво из члана 1. ове одлуке дужно је да, по пријему
потписаног уговора из става 1. овог члана, спроведе одговарајуће промене код надлежних органа.
Министарство привреде доставиће потписан уговор из
става 1. овог члана Министарству финансија – Пореској
управи ради реализације.
Члан 4.
Градоначелник града Београда, у име Града Београда,
потписаће са Републиком Србијом Уговор о преносу удела
без накнаде у капиталу Друштва, у складу са Закључком
Владе Републике Србије из члана 1. ове одлуке.
Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-540/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута
Града Београда (,,Службени лист Града Београда’’, бр. 39/08,
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 76. став
3. Закона о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14,
46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 35. 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 – усклaђeни дин. износи,
95/18 – др. зaкoн и 86/19 – усклађени дин. износи) и Закључка Владе РС 05 број 401-4081/2020 од 21. маја 2020. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДУГА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ПРЕМА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „ИНСТИТУТ ГОША”
ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА, БЕОГРАД
Члан 1.
Отписују се потраживања Града Београда, настала по
основу неизмирених уступљених јавних прихода, према
привредном друштву „Институт Гоша” Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање научно истраживачких
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и развојних послова, Београд (у даљем тексту: „Институт
Гоша” д.о.о.), матични број 07264534, као субјекту приватизације, са стањем на дан 31. децембар 2017. године, укључујући и све евидентиране обавезе по пореским пријавама,
које су поднете после 31. децембра 2017. године, а односе се
на период до 31. децембра 2017. године и то у укупном износу од 564.641,24 динара.
Потраживања Града Београда, настала по основу неизмирених уступљених јавних прихода „Института Гоша”
д.о.о., из става 1. овог члана, у укупном износу од 564.641,24
динара чини:
– порез на на зараде/ обједињена наплата, у износу од
564.641,24 динара.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 93. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 –
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 7/94, 16/96, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност
Министарства државне управе и локалне самоуправе број
015-05-74/2020-24 од 23. новембра 2020. године, донела је

Члан 2.
Отпис потраживања из члана 1. реализује се као мера у
поступку приватизације, након продаје капитала субјекта
приватизације.

О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: ЗВЕЗДАРА

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-541/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

ОДЛУКУ

I. Додељује се назив улице и то:
Градска општина: Звездара.
1. Улици кнеза Трпимира мења се назив и одређује се
нов назив: Улица Милутина Чолића.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 015-538/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30. новембра 2020. године, на основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11, 99/11,
83/14, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19), чл. 14. и 42. Закона о јавној
својини („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14,
104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 10. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16
и 88/19) и члана 31. став 1. тачка 8а) 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

Скупштина Града Београда на седници одржаној 30.
новембра 2020. године, на основу члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14,
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) 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

ОД Л У КУ

ЗА К ЉУЧА К

O ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА
ЧИСТОЋА”, БРОЈ 3-46/20-С, ОД 3. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКИХ ГРЕШАКА У ПЛАНУ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА СЕДИШТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
– ГРАД БЕОГРАД, ЦЕЛИНА XX, ОПШТИНЕ ГРОЦКА,
ПАЛИЛУЛА, ЗВЕЗДАРА И ВОЖДОВАЦ (НАСЕЉА КАЛУЂЕРИЦА, ЛЕШТАНЕ, БОЛЕЧ, ВИНЧА И РИТОПЕК)

Члан 1.
У члану 2. Основне одлуке мењају се речи: „износ од
1.017.610.000,00 динара (словима: једна милијарда седамнаест милиона шесто десет хиљада динара)”, речима „износ од
60.000.000,00 динара (шездесет милиона динара)”.
Члан 2.
У члану 3. Основне одлуке мењају се речи „1.755.504.000,00
динара”, речима „797.894.000,00 динара.”
Члан 3.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-553/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

1.
У Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина
XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек), („Службени лист Града Београда”, број 66/17) врши се исправка
техничких грешака и то:
1. У текстуалном делу плана, у поглављу 5.13. Правила
грађења за израду урбанистичког пројекта за површине јавне намене – комуналнe површинe /20.КЈ.1 – 20.КЈ.8/, у поднаслову Гробља:
– брише се став који гласи 20.КЈ.6 К.П. бр. 996/4 (део) КО
Ритопек
– мења се став који гласи 20.КЈ.7 К.П. бр. 861 КО Болеч,
тако да гласи: 20.КЈ.7 К.П. бр. 861 КО Ритопек.
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2. У текстуалном делу плана, у поглављу 5.9. Непосредна
примена правила грађења за инфраструктурне објекте /20.
ИЈ.1.-20.ИЈ.17./ након става: 20.ИЈ.16: К.П. бр. 138/3, КО Болеч, додаје се став који гласи: 20.ИЈ.16-1: К.П. бр. 996/4, КО
Ритопек.
3. Мења се графички прилог бр. 2.2 „Планирана намена
површина” у делу К.П. 996/4 КО Ритопек и уместо приказане
планиране намене „Комунална површина”, приказује се намена „Површине за инфраструктурне објекте и комплексе”.

2.
Овај закључак има правно дејство од дана ступања на
снагу Плана генералне регулације грађевинског подручја
седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд, целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара и Вождовац
(насеља Калуђерица, Лештане, Болеч, Винча и Ритопек),
(„Службени лист Града Београда”, број 66/17).

4. Мења се графички прилог бр. 16.12. „Подручја за непосредну примену правила грађења” у делу парцеле 996/4
КО Ритопек и уместо приказане намене „20.КЈ.6 Комунални
објекти”, приказује се намена „Површине за инфраструктурне објекте и комплексе 20.ИЈ.16-1 Инфраструктурна површина”.

3.
Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-537/20-С, 30. новембра 2020. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборника
Скупштине Града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о обезбеђивању средстава за исплату зарада и других накнада запосленима у Центру дечјих
летовалишта и опоравилишта Града Београда – – –
Одлука о обезбеђивању услова за уређивање,
употребу, унапређење и заштиту комплекса Београдске тврђаве и Парка Калемегдан – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београда” – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку важења Одлуке о изради
Плана детаљне регулације блока између улица Сретена Младеновића Мике, Сердар Јанка Вукотића, XI
крајишке дивизије и Патријарха Јоаникија, Градска
општина Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за
део објеката Батајничког канализационог система,
Градска општина Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између Пожешке, Кијевске, Николаја Гогоља и
Ваљевске улице, Градска општина Чукарица – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације за
блок између улица Сердар Јола, Јеврема Грујића, Генерала Саве Грујића и Дипломатске колоније, Градска општина Савски венац– – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације Привредне зоне Јасика уз Кружни пут, Градска општина
Вождовац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

1
1
1
2
5

6
6
7

8
9

Одлука о изради измена и допуна Плана детаљне регулације за део Блока 65, Градска општина
Нови Београд, за урбанистичку целину К1, између
улица Тошин бунар, продужетка Улице Тадије Сондермајера, САО 1 и САО 2 – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изради плана детаљне регулације блока између улица Немањине, Светозара Марковића,
Краља Милана и Краља Милутина, градске општине Савски венац и Врачар – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о прихватању дела удела без накнаде у
капиталу Друштва за заштиту од пожара и пружање осталих услужних активности и подршке пословању „Full Protect” д.о.о. Београд – – – – – – – – – –
Одлука о отпису дуга по основу неизмирених
уступљених јавних прихода Града Београда према
Привредном друштву „Институт Гоша”, друштво са
ограниченом одговорношћу за обављање научноистраживачких и развојних послова, Београд– – – – –
Одлука о измени Одлуке о повећању основног
капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”, број 3-46/20-С од 3. марта 2020. године– – –
Одлука о додели назива улице на територији
градске општине Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Закључак о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град Београд,
целина XX, општине Гроцка, Палилула, Звездара
и Вождовац (насеља Калуђерица, Лештане, Болеч,
Винча и Ритопек) – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
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