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Цена 265 динара

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. 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, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00004/2022-24 од 3. фебруара 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Улици качаревачкој која почиње код кп 14232/1, иде преко кп 12020/1, пресеца кп 12037/2, кп 12040/2, затим се враћа
на кп 12020/1, мења се назив и одређује се нов назив: Улица бачка.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 015-91/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 5. става 3. Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члану 5. Одлуке о управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Службени лист Града Београда”, бр. 71/19, 78/19 и 26/21), члану 31. став 1. тачка
8. 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 ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
Члан 1.
У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16, 79/17, 74/19 и 78/21), члан 14. мења се и гласи:
„Основни капитал предузећа, уписан и унет представља:
– новчани капитал у износу 746.500.000,00 динара;
– неновчани капитал износи 737.894.000,00 динара”.
Члан 2.
Предузеће је дужно да усклади Статут предузећа са одредбама ове одлуке, у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-113/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 18. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др.
закон) 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 14. фебруара 2022. године, на основу члана 12. став 1. тачка 18. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др.
закон) 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

ОД Л У КУ

ОДЛУКУ

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА „ГРАДСКИ ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ” ДОО

О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР ,,ТАШМАЈДАН” ДОО

Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал Привредног друштва „Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд (у даљем тексту: друштво) у складу са Одлуком о наставку обављања делатности установе „Градски центар за физичку културу”
у форми друштва са ограниченом одговорношћу под називом
„Градски центар за физичку културу” д.о.о. Београд број 661076/21-С од 21. децембра 2021. године, износи 13.095.434,54
динара (словима: тринаест милиона деведесет пет хиљада четристо тридесет четири 54/100) динара и састоји се од уписаног и унетог 1.000,00 (словима: једна хиљада) динара новчаног
капитала и 13.094.434,54 динара (словима: тринаест милиона
деведесет четири хиљаде четиристо тридесет четири 54/100)
динара уписаног и унетог неновчаног капитала.
Скупштина Града Београда, матични број: 17565800, као
оснивач привредног друштва „Градски центар за физичку
културу” д.о.о. Београд, доноси одлуку о повећању основног капитала друштва, матични број: 07002157, у износу од
360.000.000,00 (словима: триста шездесет милиона) динара,
који представља новчани капитал.
Основ повећања капитала друштва је нови новчани улог
оснивача.
Члан 2.
Укупна вредност основног капитала друштва након повећања је 373.095.434,54 динара (словима: триста седамдесет три милиона деведесет пет хиљада четристо тридесет
четири 54/100) динара, и састоји се од уписаног и унетог
неновчаног капитала у износу од 13.094.434,54 динара (словима: тринаест милиона деведесет четири хиљаде четиристо тридесет четири 54/100), и новчаног улога у износу од
360.001.000,00 (словима: триста шездесет милиона једна хиљада) динара што представља 100% удела Града Београда у
основном капиталу друштва.
Члан 3.
Одлука о повећању капитала друштва регистроваће се у
складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре, у року од 15 дана од дана доношења.
Члан 4.
Основни капитал друштва сматра се повећаним даном
регистрације повећања основног капитала у Агенцији за
привредне регистре.
Члан 5.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 66-73/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал Привредног друштва Спортски центар ,,Ташмајдан'' д.о.о. (у даљем тексту:
Друштво) у складу са Одлуком о наставку обављања делатности Установе за физичку културу Спортско-рекреативни центар ,,Ташмајдан” у форми Друштва са ограниченом одговорношћу под називом Спортски центар ,,Ташмајдан” д.о.о. број
6-1067/18-С од 30. новембра 2018. године Одлуком о повећању
основног капитала привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. број 66-877/19-С од 29. новембра 2019. године,
Одлуком о повећању основног капитала привредног друштва
Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. број 66-448/20-С од 28.
септембра 2020. године и Одлуком о повећању основног капитала привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о.
број 66-39/21-С од 12. марта 2021. године износи 736.499.803,76
динара динара (словима: седамсто тридесет шест четиристо
деведесет девет хиљада осамсто три 76/100 динара и састоји се од уписаног и унетог неновчаног капитала у износу од
121.289.803,76 динара (словима: сто двадесет један милион
двеста осамдесет девет хиљада осамсто три 76/100) динара,
као и 615.210.000,00 динара (словима: шесто петнаест милиона
двеста десет хиљада) динара уписаног и уплаћеног новчаног
капитала.
Скупштина Града Београда, матични број: 17565800, као
оснивач привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о. Београд, доноси одлуку о повећању основног
капитала Друштва, матични број: 07046103, у износу од
230.000.000,00 (словима: двеста тридесет милиона) динара,
који представља новчани капитал.
Основ повећања капитала друштва је нови новчани улог
оснивача.
Члан 2.
Укупна вредност основног капитала друштва након
повећања је 966.499.803,76 динара (словима: деветсто шездесет шест милиона четристо деведесет девет хиљада
осамсто три 76/100) динара, и састоји се од уписаног и унетог неновчаног улога у износу од 121.289.803,76 (словима:
сто двадесет један милион двеста осамдесет девет хиљада
осамсто три 76/100) динара, и новчаног улога у износу од
845.210.000,00 динара (словима: осамсто четрдесет пет милиона двеста десет хиљада) динара, што представља 100%
удела Града Београда у основном капиталу друштва.
Члан 3.
Одлука о повећању капитала друштва регистроваће се у
складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за
привредне регистре, у року од 15 дана од дана доношења.
Члан 4.
Основни капитал друштва сматра се повећаним даном
регистрације повећања основног капитала у Агенцији за
привредне регистре.
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Члан 5.
Ова одлука објављује се у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 66-74/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. 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
РС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ „АДА ЦИГАНЛИЈА” БЕОГРАД БР. 3-47/20-С ОД 3. МАРТА 2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овом одлуком престаје да важи Одлука о повећању
основног капитала Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, коју је донела
Скупштина Града Београда 3. марта 2020. године под бр.
3-47/20-С објављена у „Службеном листу Града Београда”,
број 17/20.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 023-108/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 146. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 6/11, 99/11,
83/14 (други закон), 5/15, 44/18, 95/18, 91/19, 109/21), 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. тачка 8а) Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС
РС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ
„АДА ЦИГАНЛИЈА” БЕОГРАД
Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” у
складу са Одлуком о промени Оснивачког акта Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд („Службени лист Града Београда”, бр. 57/16 и
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73/16) износи 28.433.000,00 динара (словима: двадесет осам
милиона четиристо тридесет три хиљаде динара) од чега
новчани капитал износи 23.757.000,00 динара, а неновчани
капитал износи 4.676.000,00 динара.
Члан 2.
Скупштина Града Београда доноси одлуку о повећању
основног новчаног капитала Јавног предузећа за уређење,
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, ПИБ:
100115129, матични број: 07451440, за износ од 36.000.000,00
динара (словима: тридесет шест милиона динара).
Основ повећања капитала друштва је повећање новчаним улозима Града Београда као оснивача.
Члан 3.
Укупна вредност основног капитала Јавног предузећа
за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија”, Београд, након повећања је 64.433.000,00 динара, од чега новчани капитал износи 59.757.000,00 динара, а неновчани капитал износи 4.676.000,00 динара.
Члан 4.
Одлука о повећању основног капитала Јавног предузећа
за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, регистроваће се у складу са законом о регистрацији, у
року од 15 дана од дана доношења.
Члан 5.
Основни капитал Јавног предузећа за уређење, коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд, сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 023-109/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу одредбе члана 146. Закона о
привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11,
99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21),
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, 95/18 и 153/20), члана 10. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана
31. 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

ОДЛУКУ
О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА” БЕОГРАД
Члан 1.
Укупан регистрован основни капитал Јавног комуналног
предузећа „Градска чистоћа” Београд, ПИБ: 100003603, матични број: 07045000, износи 1.484.394.000,00 динара (словима:
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једна милијарда четири стотине осамдесет четири милиона
три стотине деведесет четири хиљаде динара) и састоји се од:
– уписаног и унетог неновчаног улога у износу од
737.894.000,00 динара (словима: седам стотина тридесет седам
милиона осам стотина деведесет четири хиљаде динара) и
– уписаног и уплаћеног новчаног улога у износу од
746.500.000,00 динара (словима: седам стотина четрдесет
шест милиона пет стотина хиљада динара).
Члан 2.
Скупштина Града Београда доноси Одлуку о повећању
основног новчаног капитала Јавног комуналног предузећа
„Градска чистоћа” Београд, за износ од 486.000.000,00 динара
(словима: четири стотине осамдесет шест милиона динара).
Основ повећања капитала друштва је повећање новчаним улозима Града Београда као оснивача.
Члан 3.
Укупна вредност основног капитала Јавног комуналног
предузећа „Градска чистоћа” Београд, након повећања износи
1.970.394.000,00 динара (словима: једна милијарда девет стотина седамдесет милиона три стотине деведесет четири хиљаде динара) и састоји се од:
– неновчаног улога у износу од 737.894.000,00 динара
(словима: седам стотина тридесет седам милиона осам стотина деведесет четири хиљаде динара) и
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– новчаног улога у износу од 1.232.500.000,00 динара
(словима: једна милијарда две стотине тридесет два милиона пет стотина хиљада динара).
Члан 4.
Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд регистроваће се у
складу са законом о регистрацији, у року од 15 дана од дана
доношења.
Члан 5.
Основни капитал Јавног комуналног предузећа „Градска
чистоћа” Београд сматра се повећаним даном регистрације
повећања основног капитала.
Члан 6.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 023-114/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. 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 67. став 4. тачка 3) Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02 – исправка, 23/03 – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др.
закон, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – аутентично
тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20 и 96/21), члана 2. став 1. тaч. 25, 26. и 28. и члана 76. Закона о
приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 44. став 6. Закона о
производњи и промету наоружања и војне опреме („Службени гласник РС”, број 36/18), члана 6. став 3. Уредбе о групацији
Одбрамбена индустрија Србије („Службени гласник РС”, бр. 96/19 и 4/20), 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, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20 – усклађени дин. износи, 99/21 – усклађени
дин. износи и 111/21 – др. закон) и Закључка Владе Републике Србије 05 Број 023-12101/2021 од 23. децембра 2021. године,
на седници одржаној 14.02. 2022. године, донела је

ОДЛУКУ
О KOНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ГРАДА БЕОГРАДА ПО ОСНОВУ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У ТРАЈНИ
УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ПРОИЗВОДЊУ НАМЕНСКИХ ПРОИЗВОДА „ППТ– НАМЕНСКА” АД ТРСТЕНИК, СА СТАЊЕМ ГЛАВНОГ ДУГА НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ И ОТПИСУ КАМАТЕ
НА ДАН 31. ДЕЦЕМБРА 2016. ГОДИНЕ И ОТПИСУ ПРИПАДАЈУЋЕ КАМАТЕ НА ГЛАВНИ ДУГ ОД 1. ЈАНУАРА
2017. ГОДИНЕ ДО 8. ФЕБРУАРА 2022. ГОДИНЕ
Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу уступљених јавних прихода према Привредном друштву за производњу наменских производа „ППТ – НАМЕНСКА” АД Трстеник, Цара Душана 101, МБ: 07623950, ПИБ: 101306823 (у даљем
тексту: „ППТ– НАМЕНСКА” АД), у укупном износу од 795.580,03 динара, са стањем главног дуга на дан 31. децембра 2016.
године, конвертују се у трајни улог Града Београда у капиталу Друштва „ППТ – НАМЕНСКА” АД, и то:
– Порез на на зараде у износу од 795.580,03 динара.
Члан 2.
Потраживања Града Београда према „ППТ – НАМЕНСКА” АД, која нису предмет конверзије потраживања из члана 1.
ове одлуке, а која су настала по основу обрачунате камате на дан 31. децембра 2016. године, као и припадајуће камате на
главни дуг обрачунате од 1. јануара 2017. године до 8. фебруара 2022. године, у укупном износу од 2.168.206,68 динара, отписују се, и то:
– Камата на дан 31. децембра 2016. године у износу од 1.673.954,77 динара и
– Припадајућа камата на главни дуг обрачуната од 1. јануара 2017. године до 8. фебруара 2022. године у износу од
494.251,91 динар.
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Члан 3.
Конверзија потраживања из члана 1. ове одлуке, са стањем главног дуга на дан 31. децембра 2016. године, у трајни
улог Града Београда у капиталу „ППТ – НАМЕНСКА” АД,
спровешће се као мера Владе Републике Србије на основу
Закључка, 05 број 023-12101/2021 од 23. децембра 2021. године, након закљученог уговора о конверзији потраживања
између Града Београда и „ППТ – НАМЕНСКА” АД, у складу
са овом одлуком и уписа акција Града Београда у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности у висини укупног потраживања из члана 1. ове одлуке.
Отпис камате из члана 2. ове одлуке, на дан 31. децембра
2016. године, као и отпис припадајуће камате на главни дуг
обрачунате од 1. јануара 2017. године до 8. фебруара 2022.
године, спровешће се као мера Владе Републике Србије на
основу Закључка, 05 број 023-12101/2021 од 23. децембра
2021. године, по доношењу ове одлуке.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 4-72/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14.
фебруара 2022. године, на основу члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС
и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 6.
Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист Града
Београда”, 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, 145/14, 83/18, 31/19,
37/19 и 9/20), донела је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА И ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА 2022. ГОДИНУ
УВОД
Програм уређивања и доделе грађевинског земљишта за
2022. годину (у даљем тексту: основни програм) донела је
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. године, а објављен је у „Службеном листу Града
Београда”, број 123/21 од 21. децембра 2021. године.
Програм обухвата уређивање грађевинског земљишта
на територији града, улагања у припрему и изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој града и друга улагања, као и неопходне активности на стварању услова
и припреми документације за отуђење земљишта које је у
јавној својини Града Београда.
Садржином и начином доношења програма обезбеђује
се да радови на уређивању грађевинског земљишта у току
године буду усклађени са реалним потребама и могућностима просторног развоја и омогућава се:
1. остваривање захтева за рационално коришћење грађевинског земљишта и успостављање оптималног односа
улагања у комуналну инфраструктуру и капацитета објеката које она опслужује;
2. висок степен ефикасности у рационализацији планираних радова кроз усклађивање динамике и других услова
изградње;
3. утврђивање извора финансирања предвиђених радова;
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4. благовремено предузимање свих организационих,
правних и других мера које су потребне за ефикасно извршавање планираних радова.
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: јавно предузеће).
Врсту и обим програмских задатака у Првим изменама и
допунама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2022. годину опредељују планирани приходи и примања
за ову годину која се дефинишу предлогом Одлуке о ребалансу
буџету града за ову годину, а који су усклађени са Финансијским планом Секретаријата за комуналне и стамбене послове и
Програмом пословања и финансијским планом Дирекције.
Упоредо са израдом Ребаланса буџета Града Београда за
2022. годину приступило се и изради Првих измена и допуна Програма уређивања и доделе Грађевинског земљишта
за 2022. годину (у даљем тексту: измене програма). Сагласно инструкцијама за измену буџета Града Београда као
и наменских средстава у буџету Републике Србије која су
већ пренета, односно биће пренета у буџет Града Београда,
средства за реализацију програма повећана су у износу од
1.317.409.072 динара, тако да укупно планирана средства за
реализацију Измене Програма износе 21.408.739.730 динара.
Стручне службе Дирекције су утврдиле приоритетне
расходе, инвестициона улагања и уговорене обавезе и, у
складу са тим, извршиле прерасподелу планираних средстава за реализацију програма по објектима и активностима.
Програм садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
– завршетак и довођење у функцију објеката чија је изградња у току;
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже
и објеката значајних за развој града у целини;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња
постојећих који су неопходни за реализацију различитих
садржаја по уговорима са инвеститорима;
– израда планске и техничке документације, деоба парцела и решавање имовинско-правних односа за подручја
чија се изградња планира у наредним годинама.
Програм садржи избор приоритетних програмских задатака који су утврђени по следећим основним критеријумима:
– наставак реализације започетих објеката;
– обавезе према инвеститорима по раније закљученим
уговорима;
– објекти од интереса за град према стратешким плановима развоја;
– одржавање континуитета изградње комуналне мреже
и објеката значајних за развој Града у целини;
– изградња комуналне мреже у постојећим насељима;
– изградња нових објеката и реконструкција и доградња
постојећих који су неопходни за реализацију различитих
садржаја по закљученим уговорима са инвеститорима;
– израда планске и техничке документације за подручја
чија се изградња планира у наредним годинама.
У току године могуће је вршити прерасподелу финансијских средстава у оквиру укупне вредности Треће измене и допуне Програма закључцима градоначелника, односно финасијским планом Секретаријата за комуналне и стамбене послове.
У складу са Законом о планирању и изградњи и Одлуком
о грађевинском земљишту сачињени су следећи програми:
1. Програм уређивања грађевинског земљишта;
2. Програм доделе грађевинског земљишта у јавној својини;
3. Програм одржавања и трошкова.
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Збирни преглед радова на уређивању грађевинског земљишта формира се према врстама радова, групама послова и
економским класификацијама
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗА 2022. год.
ПРЕМА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2023. И 2024. год. (дин.)
ПОЗ
I.

OБЈЕКАТ
ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЗА
2022. год.

ПЛАН ЗА
2022. год.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА
ЗА 2023. год.

ПРВЕ ИЗМЕНЕ
И ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2024. год.

4.877.176.159

5.765.200.064

2.613.926.205

1.478.449.484

I.1.

ПРИБАВЉАЊЕ УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА, УРБАНИСТИЧКИХ ПРОЈЕКАТА И ПРОЈЕКАТА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

285.294.023

285.294.023

279.985.145

157.449.484

А.

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

267.606.375

267.338.649

201.015.734

87.861.097

Б.

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

10.539.248

10.806.974

71.689.411

69.588.387

Ц.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ ПАРЦЕЛАЦИЈЕ

7.148.400

7.148.400

7.280.000

0

I.2.

ПРИПРЕМНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАДУ И СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНОВА

179.583.552

153.481.366

40.941.060

21.000.000

1.

ПРИБАВЉАЊЕ ГЕОДЕТСКИХ, ГЕОЛОШКИХ И ДРУГИХ ПОДЛОГА

124.972.000

98.918.396

28.800.000

6.000.000

2.

СПРОВОЂЕЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ, УРБАНИСТИЧКИХ И ДРУГИХ КОНКУРСА

8.023.852

8.023.852

0

0

3.

ИСТРАЖИВАЊА, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ЕЛАБОРАТИ

13.438.800

13.438.800

1.500.000

4.000.000

4.

ИДЕЈНА РЕШЕЊА, ГЕНЕРАЛНИ И ИДЕЈНИ ПРОЈЕКТИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПЛАНОВА

9.000.000

5.

ДЕОБА И ФОРМИРАЊЕ ПАРЦЕЛА, ПРОВОЂЕЊЕ ПРОМЕНА У КАТАСТРУ

I.3.

РЕШАВАЊЕ ИМОВИНСКО– ПРАВНИХ ОДНОСА

II.

КОМУНАЛНО ОПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

II.1.

ПРОГРАМ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ СТРАТЕШКОГ ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ
ГРАДА

2.500.000

2.500.000

4.500.000

30.648.900

30.600.318

6.141.060

2.000.000

4.412.298.584

5.326.424.675

2.293.000.000

1.300.000.000

13.995.847.739

14.435.332.906

14.678.438.727

14.095.737.424

5.993.665.607

5.528.357.943

7.651.109.112

7.165.450.613

1.

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

4.060.415.607

3.781.783.602

5.887.716.112

5.606.370.613

3.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

1.933.250.000

1.746.574.341

1.763.393.000

1.559.080.000

II.2.

ПРОГРАМ ОПРЕМАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

8.002.182.132

8.906.974.963

7.027.329.615

6.930.286.811

САОБРАЋАЈНИЦЕ СА ПРИПАДАЈУЋОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ

4.431.046.577

4.904.089.782

3.144.827.820

3.200.873.405

2.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА ВОДОСНАБДЕВАЊА

2.041.566.055

2.578.308.359

1.859.724.070

1.681.115.000

3.

ОБЈЕКТИ И МРЕЖА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

951.958.572

1.013.968.019

1.265.977.725

1.212.012.208

4.

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБАЉА

173.969.730

193.108.803

186.200.000

234.070.000

5.

ИЗГРАДЊА И ПРИБАВЉАЊЕ СТАНОВА И ДРУГИХ ПРОСТОРА ЗА РАСЕЉАВАЊЕ

403.641.198

217.500.000

570.600.000

602.216.198

III.

ПРИПРЕМАЊЕ И ПРИБАВЉАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ДОДЕЛУ

129.100.000

129.100.000

128.600.000

0

2.

ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

0

0

0

0

1.

3.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

144.106.400

134.106.400

73.600.000

18.500.000

4.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА

945.000.000

945.000.000

945.000.000

945.000.000

20.091.330.298

21.408.739.370

18.439.564.932

16.537.686.908

УКУПНО 1+2+3+4:

1. Прве измене и допуне програма уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину
Програм који се односи на радове на уређивању грађевинског земљишта садржи:
I. Припремање грађевинског земљишта;
II. Комунално опремање грађевинског земљишта;
III. Припремање и прибављање грађевинског земљишта за доделу;
IV. Пратеће трошкове реализације програма;
V. Опремање локација средствима инвеститора.
I. ПРИПРЕМАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Подаци о припремању грађевинског земљишта односе се на прибављање урбанистичких планова, истражне радове,
израду геодетских, геолошких и других подлога, спровођење конкурса и друге документације потребне за израду планова,
прибављање земљишта, расељавање и друге потребне радње које претходе опремању земљишта.
Планирани радови – програмски задаци у оквиру припремања земљишта се групишу у три групе послова и то:
1. Прибављање урбанистичких планова, урбанистичких пројеката и пројеката парцелације
Део Програма који садржи податке о прибављању урбанистичких планова приказан је у подгрупама према фази реализације, са износом средстава потребних за њихову израду:
А – Урбанистички планови за које су донете одлуке о изради у претходном периоду;
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 измена програма повећана су средства у односу на она предвиђена програмом имајући у виду до сада
донета решења и закључене споразуме пред надлежним органима, као и повећан обим активности на решавању имовинско-правних односа. Најзначајнији објекти за које се у
2022. години решавају имовинско-правни односи су: Локација Макишко поље, Саобраћајни потез од Ул. борске до петље „Ласта”, Саобраћајнице за приступ железничкој станици „Прокоп”, Tунелска веза савске и дунавске падине, ПДР
Привредна зона Аут-пут у Новом Београду, Земуну и Сурчину, СМТ – I фаза са мостом преко Дунава , Регионални
водовод Макиш–Младеновац, Комплекс за изградњу ППОВ
„Велико село”.
II. КОМУНАЛНО 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, као и канализације, извршено је
смањење и прерасподела средстава, имајући у виду остварену динамику и уговорене обавезе на изградњи објеката.
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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.
1. Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром
– Програмом су обухваћене активности на припреми и
изградњи магистралних и примарних градских саобраћајница, као и секундарних саобраћајница са припадајућом
инфраструктуром (водовод, канализација, јавно осветљење, измештање и заштита телекомуникационих и електро–
енергетских инсталација) у циљу опремања локација. Ова
група послова посебно обухвата следеће објекте:
1. саобраћајнице у комплетној регулацији (коловоз, тротоари, разделно и ивично зеленило, паркинзи, објекти) са
саобраћајном сигнализацијом, или посебно дефинисани;
2. паркинзи;
3. пешачки тротоари уз саобраћајнице;
4. специфичне грађевине и објекти – мостови, вијадукти, тунели, потпорни зидови.
Посебно поглавље у делу саобраћајница са припадајућом инфраструктуром представља изградња недостајуће
инфраструктуре у функцији опремања нових локација по
поднетим захтевима инвеститора, за које су испуњени технички и формално правни услови. Реализација наведене
инфраструктуре спроводи се по закљученим уговорима и
то за оне по којима је реализација у току:
– 92 уговора у којима Дирекција преузима обавезу да
финансира изградњу недостајуће инфраструктуре која је
предвиђена програмом уређивања и доделе грађевинског
земљишта;
– 183 уговора о заједничком опремању локација у складу
са чланом 92. Закона о планирању и изградњи;
– 32 уговора о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица, сагласно члану
1. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени
лист Града Београда”, број 74/15).
За прву категорију уговора реализација представља трошак буџета, за другу категорију инвеститор и Дирекција
заједнички учествују у опремању локације сагласно дефинисаним уговорним обавезама, док се за трећу категорију
уговора реализација спроводи средствима Инвеститора.
Израда техничке документације и изградња одвијају под
стручним надзором Дирекције уз спровођење свих законских процедура у поступку прибављања грађевинске и
употребне дозволе, које су на име Града, а изведени инфраструктурни објекти предају се Граду у трајно власништво.
Према очекиваној динамици завршетка радова, на одговарајућим програмским позицијима обезбеђена су буџетска
средства за порез на додату вредност који се измирује до
примопредаје објеката Граду.
У посебном прилогу измена програма дата је табела закључених уговора у складу са чланом 92. Закона о планирању и изградњи и уговора о финансирању изградње инфраструктуре средствима физичких и правних лица.
Првим изменама је извршено повећање износа на изградњи пружног прелаза у Батајници, улица у Лазаревцу, саобраћајнице у Блоку 34 и саобраћајницама у привредној зони
Сурчин сагласно спроведеним поступцима јавних набавки за
извођење радова, као и прерасподела средстава у складу са
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урађеном техничком документацијом, прибављеним грађевинским дозволама, оствареном динамиком у претходном,
као и предвиђеном динамиком у наредном периоду.
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...) и
3. дистрибутивна мрежа.
Изменама програма је извршено је повећање и прерасподела средстава у складу са оствареном и предвиђеном
динамиком до краја текуће године.
У овом делу програма предвиђене су припремне активности на реализацији нове мреже и то:
II.2.2.Ц.7. Водоводна мрежа у насељима у општини Сопот
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 повећање на канализацији у насељима Јајинци и Кумодраж и прерасподела средстава у складу са оствареном динамиком и предвиђеним
активностима до краја текуће године.
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4. Уређење јавних слободних и зелених површина и гробаља – програмом су предвиђене активности на изградњи и
уређењу тргова, паркова, слободних површина, као и на завршетку изградње и опремањем недостајуће комуналне инфраструктуре за постојећа градска гробља, као и прпремне
активности за потребе формирања новопланираних гробаља у приградским насељима. Садржина ове групе послова
посебно се идентификује на следеће објекте:
1. уређење тргова, пешачке стазе и платои;
2. локалне парковске површине и дечија игралишта и
3. уређење гробаља.
Изменама програма је извршено повећање средстава на
изградњи гробља за кућне љубимце 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 измена програма извршено је умањење у односу на основни Програм, а у складу са тренутном динамиком..
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 у односу на
основни програм.
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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

Локација у Ул.Михаила Милановића,
општина Младеновац

2.313

4.626

вишепородично
становање

2

Локација уз Ул. Јурија Гагарина, општина Нови Београд

28.747

43,555

комерцијална
делатност

3

Локација „Грмеч 1”,
општина Земун

4.470

4.470

привредна
делатност

4

Локација „Циглана 2”,
општина Земун

19.465

12.508

привредна
делатност

5

Локација „Грмеч 1”,
општина Земун

4.204

4.204

привредна
делатност

Површина
комплекса
(m²)

БРГП
(m²)

Намена

Назив локације
6

Локација у Ул. Љубинке Бобић, општина Нови Београд

3.206

1.603

спорт

7

Локација уз Грчку улицу, општина Нови
Београд

2.472

7.416

комерцијална
делатност

Локација у Омладинској улици ГП1,
општина Савски венац

1.036

725

Локација у Омладинској улици ГП2,
општина Савски венац

1.007

705

Локација Блок 53 – ГП6, општина Нови
Београд

10.725

10.725

8

9

становање са
делатностима
привредна
делатност

Поред наведених локација, предмет доделе – отуђења
може бити и остало неизграђено грађевинско земљиште –
локације за које ће бити решени имовинско-правни односи
и створени остали услови за отуђење.
3. Програм одржавања и трошкова
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2022. годину посебно је приказан Програм одржавања и
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трошкова у укупном износу од 144.106.400 динара. Планирана средства Изменама и допунама програма смањена су
на 134.106.400 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, као и услуге на одржавању објеката и
физичко-техничком обезбеђењу објеката до примопредаје
4. Прикључења на електродистрибутивну, телекомуникациону и осталу мрежу других имаоца јавних овлашћења
и остали трошкови који не спадају у инвестиције.
5. Казне и кашњења, као и трошкови по судским одлукама, одлукама надзорних органа и другим актима.
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ТРОШКОВА

ПЛАН ЗА
2022.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА ЗА
2022.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА
ЗА 2023.

ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ
ПЛАНА
ЗА 2024.

1.

ОДРЖАВАЊЕ НЕУРЕЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

29.900.000

29.900.000

0

0

2.

УТРОШАК СТРУЈЕ
ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ
ОБЈЕКАТА –

12.000.000

12.000.000

18.500.000

18.500.000

3.

ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА
ДО ПРИМОПРЕДАЈЕ
ОБЈЕКАТА КРАЈЊЕМ
КОРИСНИКУ

42.106.400

22.106.400

20.000.000

0

4.

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

40.000.000

50.000.000

10.000.000

0

5.

ТРОШКОВИ ЗА КАЗНЕ
И КАШЊЕЊА
УКУПНО:

20.100.000

20.100.000

25.100.000

0

144.106.400

134.106.400

73.600.000

18.500.000

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 2022. годину. Саставни
део овог уговора је Ценовник о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског
земљишта.
Ови трошкови обухватају трошкове материјала, горива
и енергије, зараде, накнаде и доприносе, производне услуге
и остале трошкове.
Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта
за 2022. годину пратећи трошкови реализације програма
планирани су у износу од 945.000.000 динара, а у складу
са Ценовником о пружању услуга на обављању стручних
послова на уређивању и додели грађевинског земљишта и
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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). Изменама програма
овај износ остаје непромењен.
МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
За радове на уређивању грађевинског земљишта обухваћене овим програмом, програм представља одлуку о додели
земљишта Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП и сагласност да прибавља у јавну својину објекте и земљиште и изводи радове у оквиру програма, на непокретностима или деловима непокретности на којима је град
носилац права својине.
Јавно предузеће, сагласно Одлуци о промени Одлуке
о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и
изградњу Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
57/16, 73/16, 4/17, 36/17, 96/17 и 57/18), у поступку реализације Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта
има право да спроводи све активности и процедуре, у име
и за рачун Града Београда, да предузима све прописане радње, покреће одговарајуће поступке ради прибављања урбанистичких планова, подлога, деобе и формирања парцела,
прибављања сагласности, грађевинских дозвола, пријаве
почетка извођења радова, употребних дозвола као и осталих активности у систему ЦЕОП– а, у циљу његовог уређивања.
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.
У овом делу програма нема измена.
Израда нове измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2022. годину вршиће се уколико се:
– приступи изради новог ребаланса буџета Града Београда,
– на основу сагледане динамике реализације активности
у одређеном периоду током године, уговорених обавеза и
накнадно поднетих иницијатива за изградњу недостајуће
инфраструктуре у постојећим насељима, као и интереса
Града Београда на изградњи капиталних објеката од посебног интереса за град, као и за потребе уређивања нових локација може извршити прерасподела претходно одобрених
финасијских средстава у циљу ефикасније реализације и
стварања могућности уговарања.
Овај програм објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-106/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

17. фебруар 2022.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и
88/19), члана 12. став 1. тачка 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 9а.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ
И ДОПУНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”
1. Даје се сагласност на Oдлуку о измени Статута Јавног
комуналног предузећа „Градска чистоћа”, коју је донео Надзорни одбор предузећа под бројем 13951/2 на седници одржаној 29. септембра 2021. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 010-112/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 14. фебруара 2022. године, на основу члана 69. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16
и 88/19), члана 12. став 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон) и члана 31. 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

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ” БЕОГРАД
1. Даје се сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдске пијаце” Београд, коју је донео Надзорни
одбор предузећа Одлуком бр. 930/1 на седници одржаној 10.
фебруара 2022. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-111/22-С, 14. фебруара 2022. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

17. фебруар 2022.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 20 – 55

САДРЖАЈ
Страна
Одлука о додели назива улици на територији
градске општине Земун – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког
акта Јавног комуналног предузећа „Градска чистоћа”
Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва „Градски центар за физичку културу”
д.о.о – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о повећању основног капитала Привредног друштва Спортски центар „Ташмајдан” д.о.о –
Одлука о престанку важења Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа за уређење,
коришћење и одржавање „Ада Циганлија” Београд
број 3-47/20-С од 3. марта 2020. године – – – – – – –
Одлука о повећању основног капитала Јавног
предузећа за уређење, коришћење и одржавање
„Ада Циганлија” Београд – – – – – – – – – – – – – –

1
1
2
2

3
3

Одлука о повећању основног капитала Јавног
комуналног предузећа „Градска чистоћа” Београд–
Одлука о конверзији потраживања Града Београда по основу уступљених јавних прихода у трајни
улог у капиталу Привредног друштва за производњу
наменских производа „ППТ – наменска” АД Трстеник, са стањем главног дуга на дан 31. децембра 2016.
године и отпису камате на дан 31. децембра 2016. године и отпису припадајуће камате на главни дуг од 1.
јануара 2017. године до 8. фебруара 2022. године – –
Измене и допуне Програма уређивања и доделе
грађевинског земљишта за 2022. годину – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Статута Јавног комуналног предузећа
„Градска чистоћа”– – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Београдске пијаце” Београд – –

Страна
3

4
5
54
54

Број 20 – 56

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

17. фебруар 2022.

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

