
Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 25. став 1. тачка 8. и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком прописује се комунални ред на терито-

рији града Београда (даљем тексту: град) и мере за његово 
спровођење.

Овом одлуком не уређују се питања комуналног реда 
која се уређују другим прописима града.

Члан 2.
Комунални ред, у смислу одредаба ове одлуке, обухвата: 
1. општу уређеност насеља и
2. уређеност постављања објеката и уређаја на површи-

нама јавне намене и површинама у јавном коришћењу. 

II. ОПШТА УРЕЂЕНОСТ НАСЕЉА

Члан 3.
Општа уређеност насеља, у смислу одредаба ове одлу-

ке, подразумева уређеност спољних делова зграде, ограда 
и површина око зграда, уређеност површина јавне намене, 
површина у јавном коришћењу и осталих површина, као и 
уклањање снега и леда са тих површина.

1. Спољни делови зграде

Члан 4.
Зграда, у смислу одредаба ове одлуке, је објекат намењен 

за становање, обављање делатности или за смештај и чу-
вање животиња, робе и опреме за различите производне и 
услужне делатности.

Спољни делови зграде, у смислу одредаба ове одлуке, су: 
фасада и сви елементи фасаде, кров, димњак и други еле-
менти крова, олук и олучне цеви, тераса, балкон, лођа, про-
зор, врата, излог и други отвори на згради, надстрешница и 
други спољни елементи зграде. 

Члан 5.
Спољни делови зграде морају се држати у уредном 

стању.
Уредно стање спољних делова зграде подразумева да 

ти делови нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, 

излепљени плакатима, односно да на други начин својим 
изгледом не нарушавају општу уређеност града.

Члан 6.
О уредном стању спољних делова зграде дужан је да се 

стара власник зграде, односно корисник зграде у државној 
својини. 

О уредном стању заједничких спољних делова зграде за 
колективно становање и пословно-стамбене зграде, дужни 
су да се старају сви власници станова и других посебних де-
лова зграде, односно закупци станова у државној својини.

О уредном стању спољних делова зграде који је у саста-
ву одређеног стана, односно другог посебног дела зграде 
(тераса, лођа, прозор и сл.), дужан је да се стара власник тог 
стана, односно закупац стана у државној својини, односно 
власник тог посебног дела зграде.

О уредном стању заједничких спољних делова пословне 
зграде са више посебних делова, дужни су да се старају сви 
власници посебних делова зграде, односно корисници по-
себних делова зграде у државној својини.

О уредном стању спољних делова пословне зграде који 
је у саставу одређеног посебног дела зграде, дужан је да се 
стара власник тог посебног дела зграде, односно корисник 
тог посебног дела у државној својини.

Члан 7.
При извођењу радова на спољним деловима зграде 

субјекти из члана 6. ове одлуке  дужни су да се старају да се 
ти радови изведу стручно и квалитетно и да избором врсте 
материјала и боја не наруше цеколупан изглед зграде и око-
лине. 

На зградама које су утврђене као културна добра или 
представљају добра која уживају претходну заштиту, од-
носно које  се налазе у просторним културно-историјским 
целинама или целинама које уживају претходну заштиту, 
пре извођења радова на спољним деловима зграде потреб-
но је прибавити услове и сагласност надлежног завода за 
заштиту споменика културе.

Члан 8.
Пасажи и простор испред улаза у зграду морају бити ос-

ветљени за све време трајања јавне расвете.
О осветљености простора из става 1. овог члана старају 

се субјекти из члана 6. ове одлуке.

Члан 9.
Забрањено је спољне делове зграде оштећивати, исписи-

вати, цртати, лепити плакате, прљати их или на други на-
чин нарушавати њихов изглед.
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Забрањено је на спољним деловима зграде који су окре-
нути према улици или тргу на видљив начин сушити веш, 
држати постељину или тепихе, као и одлагати друге ствари 
на начин којим се нарушава изглед зграде. 

Члан 10.
Излог пословног простора у згради и витрина која слу-

жи у сврху излагања робе морају се држати у уредном и 
чистом стању и морају бити аранжирани.

Изузетно од одредаба члана 6. ове одлуке, о уредном и 
чистом стању излога и витрине стара се лице које обавља 
пословну делатност у том пословном простору.

Ако се у пословном простору не обавља делатност, о 
уредном и чистом стању излога и витрине, као и пословног 
простора коме излог, односно витрина припада, дужан је да 
се стара власник, односно корисник тог пословног простора.

Излог пословног простора и витрина у приземљу згра-
де са уличне стране морају бити осветљени за све време 
трајања јавне расвете.

Забрањено је у излогу држати амбалажу или складишти-
ти робу.

Забрањено је изван излога, односно пословног простора 
излагати робу (на улазним вратима, прозорима, оквирима 
излога и слично).

Члан 11.
Фасада и калкан зграде може се украшавати муралом, 

под условима и на начин утврђен посебним прописом града.

Члан 12.
На прозорима, терасама, лођама и балконима зграде 

могу се држати одговарајуће посуде се биљним засадом.
Гајење биљних засада и постављање посуда из става 1. 

овог члана врши се тако да се  не оштећује зграда или њени 
посебни делови и не угрожава безбедност грађана. 

Члан 13.
На зградама са уличне стране могу се истицати заставе 

под условима и на начин утврђен посебним прописима.
Истакнуте заставе  морају бити чисте и неоштећене.

Члан 14.
Изнад отвора на спољном делу зграде може се поста-

вити тенда, под условима и на начин утврђен прописима 
којима се уређује извођење радова на уградњи постројења, 
инсталација и опреме.

Тенда из става 1. овог члана не може се ослањати на 
површину јавне намене, односно површину у јавном ко-
ришћењу.

Тенда која је саставни део мобилијара баште угости-
тељског објекта поставља се и уклања у складу са прописом 
града којим се уређује башта угоститељског објекта.

Тенда се мора држати у уредном и чистом стању, о чему 
је дужно да се стара лице из члана 6. ове одлуке, односно 
лице коме је одобрено постављање баште угоститељског 
објекта.

Члан 15.
Клима-уређај, антенски и соларни уређај, громобран, 

уређај за видео надзор и други уређај може се поставити на 
спољни део зграде, под условима и по поступку утврђеном 
прописима којима се уређује извођење радова на уградњи 
постројења, инсталација и опреме.

Уређаји из става 1. овог члана постављају се на начин 
којим се не доводи до оштећивања саме зграде, суседне 
зграде и не угрожава безбедност грађана и околине.

Клима уређај поставља се тако да се онемогући изли-
вање кондензата из клима-уређаја на спољне делове те згра-
де, суседне зграде, као и директно изливање на површину 
јавне намене, односно површину у јавном коришћењу.

Надлежни завод за заштиту споменика културе издаје 
услове и сагласност за извођење радова из става 1. овог чла-
на, када се ови радови изводе на спољним деловима зграде 
која је утврђена као културно добро, која ужива претходну 
заштиту или се налази у просторној културно-историјској 
целини, односно целини која ужива претходну заштиту.

Члан 16.
Спољни делови помоћног и економског објекта морају 

се држати у уредном стању.
О уредном стању спољних делова објекта из става 1. 

овог члана дужан је да се стара власник, односно корисник 
тог објекта.

Забрањено је спољне делове објекта из става 1. овог чла-
на оштећивати, исписивати, цртати, лепити плакате, прља-
ти их или на други начин нарушавати изглед објекта.

2. Површине око зграде и ограде

Члан 17.
Површина око зграде и ограда морају се држати у уред-

ном стању.
О уредном стању површине око зграде и ограде стара се 

власник, односно корисник зграде, односно сви власници и 
корисници посебних делова зграде.

Површина око зграде, у смислу одредаба ове одлуке, је 
преостали део грађевинске парцеле те зграде, ограђен или 
неограђен, у оквиру које могу бити двориште, башта, врт, 
интерне саобраћајнице, површине за паркирање возила 
станара и корисника зграде или други слични елементи 
уређења површине око зграде. 

Лица из става 2. овог члана су дужна да поправљају и 
замењују оштећене делове ограде, а површину око згра-
де редовно чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго 
растиње, уклањају коров, одржавају бетонске површине, 
тротоаре, прилазне стазе и степениште, интерне саобраћај-
нице, противпожарне стазе, уклањају грађевински и други 
отпад, као и да предузимају друге радове како би простор 
око зграде био у уредном стању.

Надлежни завод за заштиту културних добара издаје ус-
лове и сагласност за извођење радова из става 4. овог члана 
који се изводе на огради и на површини око зграде која је 
утврђена као културно добро, која ужива претходну зашти-
ту или се налази у просторној културно-историјској цели-
ни, односно целини која ужива претходну заштиту.

Ограда, зеленило и други елементи уређења површина 
око зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду 
и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површи-
на и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда 
и парцела и сл.).

Члан 18.
Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зелени-

ло и друге елементе уређења површине око зграде. 

3. Површине јавне намене, површине у јавном
коришћењу и остале површине

Члан 19.
Површина јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке, 

јесте простор утврђен планским документом за уређење 
или изградњу јавних објеката или јавних површина и то: 

1. јавне саобраћајне површине: коловози, трото-
ари, разделне и заштитне траке и појасеви, пешачке и 
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бициклистичке стазе, пешачка острва, тргови, надвожња-
ци, подвожњаци, мостови и др.,

2. јавне зелене површине: паркови, спомен паркови, зе-
лене површине на скверовима, трговима,пјацетама, зелене 
површине дуж и у оквиру пута (разделне и заштитне тра-
ке и појасеви), травњаци, дрвореди и други засади, зелене 
површине дуж обала река и других водених површина, зе-
лене површине поред и око стамбених и пословних зграда, 
у оквиру и између блокова стамбених и пословних зграда, 
пошумљени терени, рекреационе површине и др., 

3. површина око објекта  јавне намене (просветних, кул-
турних, научних, здравствених, социјалних установа и ор-
ганизација, као и других објеката за чију изградњу се може 
утврдити јавни интерес у складу са законом),

4. неизграђено грађевинско земљиште намењено за 
уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних по-
вршина. 

Површине у јавном коришћењу, у смислу одредаба ове 
одлуке, су површине које планским документом нису 
одређене као површине јавне намене, а доступне су већем 
броју грађана, као што су изграђене и уређене саобраћајне 
и зелене површине унутар и између блокова зграда, између 
зграда, унутар отворених тржних центара, колонаде, паса-
жи и сл.

Остале површине, у смислу одредаба ове одлуке, су по-
вршине које нису обухваћене ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 20.
Површине јавне намене користе се у складу са њиховом 

наменом. 
Површине јавне намене морају се држати у уредном и 

чистом стању, што подразумева и уклањање остатака уља, 
мазива, парафина и гума за жвакање са тротоара, тргова и 
пешачких стаза.

О уредном и чистом стању уређених и изграђених по-
вршина из става 1. овог члана старају се правна и физич-
ка лица одређена посебним прописима града којима је 
уређено одржавање чистоће, паркова и других зелених и 
рекреационих површина, гробаља, пијаца, улица и других 
општинских путева и јавних паркиралишта.

О уредном стању неизграђеног грађевинског земљишта 
намењеног за уређење или изградњу објеката јавне намене 
или јавних површина, дужан је да се стара власник, односно 
корисник, односно непосредни држалац тог земљишта.

Лице из става 4. ове одлуке дужно је да редовно коси 
траву тако да трава не прелази 20 сантиметара, уклања ко-
ров, уклања грађевински и други отпад, орезује суве гране, 
шибље и друго растиње, као и да предузима друге радове 
како би то земљиште било у уредном стању.

Члан 21.
Површине у јавном коришћењу морају се држати у уред-

ном стању.
О уредном стању површина из става 1. овог члана које 

се налазе унутар отвореног тржног центра, дужан је да се 
стара власник тржног центра, односно сви власници по-
словних простора у том центру.

О уредном стању површина из става 1. овог члана које 
представљају део зграде (колонаде, пасажи), дужан је да се 
стара власник зграде, односно власници посебних делова 
зграде. 

Корисник зграде у државној својини и закупац стана 
у државној својини имају исте обавезе као лица из става 
3. овог члана у погледу одржавања површина у јавном ко-
ришћењу.

О уредном стању површина из става 1. овог члана које 
се налазе унутар или између стамбеног, односно посло-
вног блока или између зграда, као и других површина које 
су доступне већем броју грађана, дужни су да се старају 
власници, односно корисници тих површина, ако другим 
прописом града није другачије предвиђено. 

Члан 22.
Забрањено је на улици, тргу и другој површини јавне на-

мене и на површини у јавном коришћењу, продавати робу 
или вршити друге делатности изван продајног објекта (про-
давница или привремених објеката и сл.), осим у случаје-
вима када је то дозвољено законом или другим прописима 
града.

Забрањено је по коловозима и тротоарима, као и дру-
гим саобраћајним површинама исписивати рекламе и друге 
натписе или те површине на други начин прљати и оштећи-
вати.

Забрањено је на површинама јавне намене и на површи-
нама у јавном коришћењу остављати и смештати објекте 
као што су дашчаре, гараже, оставе, шупе и слично. 

Члан 23.
У циљу заштите површина јавне намене и површина у 

јавном коришћењу забрањено је:
1. кретање, заустављање или паркирање возила на јавној 

зеленој површини, зеленој површини око објекта јавне на-
мене и зеленој површини у јавном коришћењу,

2. ометање коришћења улице или другог општинског 
пута  заустављањем или остављањем возила  нарочито на: 

– делу тротоара који није обележен за паркирање, од-
носно на паркиралишту изван границе обележених пар-
кинг места; у пешачкој зони; тргу и пјацети; зони успоре-
ног саобраћаја, осим на обележеним местима за паркирање; 
пешачком прелазу; бициклистичкој стази; месту на коме 
би се онемогућио или отежао приступ другом возилу ради 
паркирања или излазак возила са паркиралишта;  колском 
улазу, односно излазу из зграде или дворишта и сл.,

– стајалишту јавног превоза или на другом делу пута на 
начин којим се омета коришћење стајалишта; саобраћајној 
траци или трамвајској баштици намењеној искључиво за 
кретање возила јавног превоза путника; такси стајалишту; 
делу јавне саобраћајне површине резервисане за поста-
вљање судова за одлагање смећа и сл.,

3. заустављање или остављање возила којим се омета 
коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, ко-
ришћење противпожарног пута, коласког пролаза између 
стамбених зграда,интерние саобраћанице  и слично,

4. остављање нерегистрованих, хаварисаних или одбаче-
них возила, прикључних возила, прикључне опреме, агре-
гата, као и јахти, чамаца и пољопривредних машина, камп 
опреме, камп кућице и камп возила на површини јавне на-
мене и на површини у јавном коришћењу.

Члан 24.
Ради безбедности пешака и сигурности саобраћаја, сви 

отвори на коловозима, тротоарима као и другим саобраћај-
ним површинама, пијацама, парковима, двориштима, про-
лазима и другим сличним местима морају бити покривени 
одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затва-
рачима.

Отворима у смислу става 1. овог члана сматрају се наро-
чито:

1. отвори за водоводне, канализационе, топловодне, 
електричне, телефонске и друге инсталације и уређаје, 
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2. отвори за убацивање огревног и другог материјала, 
подрумски прозори, отвори за осветљавање просторија 
(водоравни светларници) и слично.

Члан 25.
Затварачи за отворе из члана 24. ове одлуке морају бити 

израђени тако да је онемогућена клизавост нагазне повр-
шине, морају бити обезбеђени (забрављивањем), а ако се 
налазе на коловозу морају имати и уложак против буке.

Оштећени и клизави затварачи морају се заменити.
За време извођења радова у отвору, лице које изводи 

радове дужно је да отвор огради препрекама и обележи 
видљивим знацима, а по завршетку радова отвор прописно 
затвори и површину око отвора  доведе у чисто и уредно 
стање.

О одржавању отвора из члана 24. став 2. тачка 1. ове 
одлуке старају се субјекти којима припадају инсталације и 
уређаји у отвору.

О одржавању отвора из члана 24. став 2. тачка 2. ове од-
луке старају се лица из члана 6. ове одлуке.

Забрањено је оштећивати и уклањати затвараче са отво-
ра из члана 24. ове одлуке.

Члан 26.
Подземни пешачки пролаз са припадајућим елементима 

(степенице, покретне степенице, надстрешнице, ограде, јав-
на расвета и сл.) мора бити осветљен и у исправном и уред-
ном стању.

О осветљености, исправности и уредном стању подзем-
ног пролаза из става 1. овог члана стара се субјект којем је 
предат на управљање подземни пролаз, осим о чишћењу,  
прању и  уклањању смећа са те површине о чему се стара 
правно лице, односно предезетник коме је поверена делат-
ност одржавања чистиће на јавним површинама. 

У случају да подземни пролаз из става 1. овог члана није 
предат на управљање субјекту из става 2. овог члана, о ос-
ветљености, исправности и уредном стању тог подземног 
пролаза стара се инвеститор изградње тог пролаза.

На пословни простор, излоге и витрине за излагање 
робе који се налазе унутар подземног пролаза из става 1. 
овог члана, примењују се одредбе ове одлуке које се односе 
на  пословни простор, излоге и витрине за излагање робе у 
згради.

Власник, односно лице које обавља делатност у послов-
ном простору из става 4. овог члана, дужан је да омогући 
приступ заједничким инсталацијама и уређајима субјекту 
који управља подземним пролазом ради прегледа, поправке 
или одржавања тих инсталација.

Члан 27.
Терени за спорт и рекреацију са свим пратећим сани-

тарним и другим уређајима и опремом (купалишта, базени, 
стадиони, хиподроми, аутодроми, игралишта, стрелишта, 
излетишта и други слични простори и објекти) и просто-
ри у функцији коришћења ових објеката, морају бити у 
исправном и уредном стању, о чему се стара власник, од-
носно правно или физичко лица који те просторе користи 
и одржава.

На просторима и објектима из става 1. овог члана на 
видном месту истичу се хигијенска и техничка упутства и 
правила о реду на овим просторима и објектима. 

Члан 28.
Стовариште, складиште отпадног материјала, ауто-от-

пад и сличан пословни простор отвореног типа, који се 

налази уз површину јавне намене, мора бити ограђен тако 
да се не види унутрашњост тог објекта.

Ограда или други елементи ограђивања простора из 
става 1. овог члана мора се држати у уредном стању (да 
буду чисти, неоштећени, офарбани, без плаката и натписа и 
сл.), о чему је дужно да се стара лице које обавља делатност 
у том простору.

Члан 29.
Ограда градилишта и градилишне скеле (укључујући и 

заштитне прекриваче), постављени на делу површине јавне 
намене, односно на другој површини видљивој са површи-
не јавне намене, морају бити у уредном стању (чисти, нео-
штећени, без плаката и сл.).

Ако се радови изводе на згради која је утврђена као кул-
турно добро или представља добро које ужива претходну 
заштиту или се налази у просторној културно-историјској 
целини, односно целини која ужива претходну заштиту или 
се зграда гради у тим целинама, заштитни прекривач скеле 
мора бити осликан изгледом фасаде објекта у размери 1:1.

О уредном стању ограде градилишта, градилишне скеле 
и заштитног прекривача градилишне скеле дужан је да се 
стара инвеститор, односно извођач радова.

Члан 30.
Остале површине из члана 19. став 3. ове одлуке (не-

изграђено грађевинско земљиште,  пољопривредно 
земљиште), које су видљиве са  површине јавне намене 
или површине у јавном коришћењу), власник, односно 
корисник, односно непосредни држалац, мора држати у 
уредном стању и то тако да трава не прелази 20 сантимета-
ра, изузев траве у пољопривредној производњи, да уклања 
коров, редовно орезује живу ограду, сече шибље и суве 
гране, уклања смеће и грађевински и други отпад, као и да 
ограду постављену око тих површина поправља и замењује 
оштећене делове.

Члан 31.
Ако се не може одредити лице које је у складу са одред-

бама ове одлуке дужно да се стара о уредном стању поједи-
них површина из члана 19. ове одлуке, средства за извођење 
неодложних радова на уређивању тих површина, у скла-
ду са могућностима, обезбеђује град на подручју градских 
општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукари-
ца, односно градска општина Барајево, Гроцка, Лазаревац, 
Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин на подручју те 
градске општине. 

4. Уклањање снега и леда са површина јавне намене 
и површина у јавном коришћењу

Члан 32.
У циљу обезбеђивања услова за безбедно и несметано 

одвијање живота у граду у зимском периоду, са одређених 
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу 
обавезно се уклања снег и лед, као и леденице са кровова и 
истурених делова зграда. 

Члан 33.
За уклањање снега и леда са површина јавне намене и 

површина у јавном коришћењу, у складу са одредбама ове 
одлуке, одговорни су:

1) организациона јединица Градске управе града Београда 
надлежна за послове одржавања улица и општинских путева 
– за уклањање снега и леда са коловоза на територији града 
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преко јавног комуналног предузећа, односно другог при-
вредног друштва или предузетника коме повери ове послове;

2) организациона јединица Градске управе града Београ-
да надлежна за послове линијског превоза путника – за ук-
лањање снега и леда са стајалишта јавног превоза на тери-
торији града преко јавног комуналног предузећа, односно 
другог привредног друштва или предузетника коме повери 
ове послове;

3) јавно комунално предузеће које је основао град за 
обављање делатности одржавања чистоће – за уклањање 
снега и леда са пешачких зона, зона успореног саобраћаја, 
пешачких прелаза и пасарела, јавних степеништа, тротоара 
ширих од 5м, тротоара испред пешачких прелаза и под-
земних пролаза и уличних сливника, на подручју градских 
општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица;

4) јавно комунално предузеће које је основао град за 
обављање делатности одржавања јавних зелених површина 
– за уклањање снега и леда са пешачких стаза у парковима 
и са тротоара око паркова на подручју градских општина из 
тачке 3. овог става;

5) јавно комунално предузеће које је основао град за 
обављање делатности одржавања јавних паркиралишта, 
односно привредно друштво или предузетник коме је по-
верио обављање ове делатности – за уклањање снега и леда 
са јавних паркиралишта на подручју градских општина из 
тачке 3. овог става;

6) јавно комунално предузеће које је основао град за 
обављање делатности водовода и канализације – за ук-
лањање снега и леда са сливника и сливничких веза на под-
ручју градских општина из тачке 3. овог става;

7) јавно комунално предузеће које је основао град за 
обављање делатности одржавања гробља и сахрањивања, 
односно привредно друштво или предузетник коме је по-
верено обављање делатности одржавања гробља и сахрањи-
вања на подручју градских општина из тачке 3. овог става 
– за уклањање снега и леда са пешачких стаза на градским 
гробљима и са тротоара око гробља на том подручју;

8) јавно комунално предузеће које је основао град за 
обављање делатности одржавања пијаца, односно привред-
но друштво или предузетник коме је поверено обављање те 
делатности на подручју градских општина из тачке 3. овог 
става - за уклањање снега и леда са пијачних комуникација 
и потребног броја продајних места.

За уклањање снега и леда са површина из тач. 3. до 8. 
става 1. овог члана, на подручју градских општина Бараје-
во, Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и 
Сурчин, одговорна су јавна комунална предузећа која је ос-
новала та градска општина за обављање делатности одржа-
вања тих површина, односно друга привредна друштва или 
предузетници којима је градска општина поверила одржа-
вање тих површина.

Уклањање снега и леда са површина из става 1. овог 
члана врши се у складу са оперативним планом уклањања 
снега и леда, који доноси градоначелник града Београда, 
најкасније до 15. октобра текуће године.

Уклањање снега и леда са површина из става 2. овог чла-
на врши се у складу са оперативним планом укалањања 
снега и леда, који доноси надлежни орган градске општине, 
најкасније до 15. октобра текуће године.

Оперативним планом уклањања снега и леда из ст. 3. 
и 4. овог члана одређују се начин уклањања снега и леда, 
усклађују активности свих субјеката, одређују приорите-
ти, односно редослед уклањања снега и леда са одређених 
површина и одређује начин спровођења и праћења спро-
вођења планираних активности и др.

Члан 34.
Јавне саобраћајне површине могу се, ради спречавања 

настанка леда и клизања, посипати одговарајућим мате-
ријалом, а површине уз дрвореде посипати само средстви-
ма која имају атесте или декларацију о нешкодљивости за 
стабла.

Забрањено је јавне саобраћајне површине које имају из-
грађену кишну канализацију посипати каменим материјалом.

Забрањено је  јавне саобраћајне површине уз дрвореде 
посипати сољу, односно средствима која немају атесте или 
декларацију о нешкодљивости за стабла.

Члан 35.
За уклањање снега и леда са железничких и аутобуских 

станица, отворених тржних центара, сајмова, спортских 
објеката и сличних простора, одговорно је правно лице, од-
носно предузетник који користи или одржава наведену по-
вршину.

Члан 36.
За уклањање снега и леда са тротоара ширине до 5м 

који се налази испред зграде, односно припадајуће грађе-
винске парцеле, испред пословних зграда и пословних 
простора, испред стамбено-пословних зграда, испред обје-
ката у изградњи, испред и око неизграђеног грађевинског 
земљишта, одговорна су правна и физичка лица која кори-
сте те непокретности као власници, односно корисници не-
покретности или као закупци или као непосредни држаоци 
те непокретности.

Обавезе из става 1. овог члана односе се и на друге са-
обраћајне површине у јавном коришћењу (интерне са-
обраћајнице, прилазне стазе, пешачке стазе око или између 
зграда и сл.).

За уклањање снега и леда око монтажних објеката при-
временог карактера постављених на делу јавне саобраћајне 
површине, у ширини до 5 m око објекта, одговорно је лице 
коме је одобрено постављање тог објекта. 

Инвеститори и извођачи радова одговорни су за ук-
лањање снега и леда са тротоара и пешачких стаза које се 
граниче са површинама на којима се изводе радови.

Уклањање снега и леда са површина из ст. 1. до 4. овог 
члана, врши се тако да се не затрпавају сливници, а снег и 
лед се одлажу тако да не ометају саобраћај на коловозу и 
пролаз пешака тротоаром. 

Члан 37.
Са крова и других спољних делова зграде која се грани-

чи са јавном саобраћајном површином или саобраћајном 
површином у јавном коришћењу, власник, односно ко-
рисник зграде дужан је да уклања леденице ради спреча-
вања и отклањања опасности за живот и здравље људи и 
безбедности добара и околине. 

За уклањање леденица са кровова зграда и других зајед-
ничких спољних делова зграде, одговорна су лица из члана 
6. ст. 2. и 4. ове одлуке. 

За уклањање леденица са спољног дела зграде  који је у 
саставу одређеног стана или другог посебног дела зграде, 
а који је доступан за уклањање, одговоран је власник, од-
носно корисник тог дела зграде.

У случају да није могуће уклањање леденица са зграде, 
лица из ст.1, 2. и 3. овог члана дужна су да благовремено 
поставе ознаке упозорења на опасност од обрушавања ле-
деница, као и одговарајуће запреке ради обилажења угро-
жених делова површине из става 1. овог члана.
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III. УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА 
И УРЕЂАЈА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

И ПОВРШИНАМА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ

Члан 38.
На површинама јавне намене и површинама у јавном 

коришћењу могу се под условима и на начин утврђен овом 
одлуком поставити:

1. наменски монтажни објекти, 
2. монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања 

културних, спортских и других манифестација,
3. жардињере и друге посуде за биљне засаде, 
4. клупе и слични објекти намењени седењу,
5. уметничке инсталације,
6. опрема за игру и рекреацију,
7. поштански сандучићи и телефонске говорнице,
8. стубови, ограде и друге врсте запрека,
9. корпе за отпатке и ђубријере,
10. јавни часовници,
11. јавне чесме и фонтане, 
12. јавни тоалети. 
На површинама јавне намене и површинама у јавном 

коришћењу могу се поставити и други објекти и уређаји, 
под условима и на начин предвиђен посебним одлукама 
града којима се уређује обављање комуналне делатности, 
односно другим прописима града (споменици и спомен 
обележја, стајалишта градског превоза, саобраћајни знаци 
и други путокази, огласни панои и друга средства за огла-
шавање, мањи монтажни објекти привременог карактера, 
балон хале спортске намене, пловни објекти и слично).

Члан 39.
Објекти и уређаји постављени на површини јавне на-

мене и површини у јавном коришћењу морају се држати у 
уредном стању.

Уредно стање објеката и уређаја из става 1. овог члана 
подразумева да нису оштећени, запрљани, исписани, ис-
цртани, излепљени плакатима, односно да на други начин 
својим изгледом не нарушавају општу уређеност града. 

Наменски монтажни објекти

Члан 40.
Наменски монтажни објекат је мањи монтажни обје-

кат привременог карактера  који се поставља на површини 
јавне намене и површини у јавном коришћењу за потребе 
обезбеђивања објеката амбасада, односно конзуларних 
представништава, објеката државних органа и других 
објеката јавне намене (чуварска кућица и слични објекат у 
функцији обављања послова обезбеђења), односно за пот-
ребе обављања делатности јавних комуналних предузећа 
(терминусни објекат, монтажни објекат за смештај алата, 
опреме и сл.). 

Члан 41.
Наменски монтажни објекат поставља се на основу одо-

брења које, на захтев лица за чије потребе се објекат поста-
вља, издаје организациона јединица управе градске општи-
не надлежна за комуналне послове.

Одобрење за постављање објекта из става 1. овог члана 
издаје се на време од пет година.

Одобрење за постављање објекта из става 1. овог члана 
издаје се по претходно прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, када се објекат поставља 

на делу јавне саобраћајнеј површине, односно субјеката који 
управља другом површином на којој се објекат поставља и

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се објекат поставља 
испред зграде која је утврђена за културно добро, односно 
која ужива претходну заштиту или се налази у просторној 
културно-историјској целини, односно целини која ужива 
претходну заштиту.

Уз захтев за издавање одобрења за постављање објека-
та из става 1. овог члана подноси се фотографски приказ 
и скица места постављања са уцртаним објектом у разме-
ри 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу 
лиценцу у зависности од намене површине на коју се обје-
кат поставља, приказ објекта са техничким описом и фото-
графским или графичким приказом. 

Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми ре-
шења и садржи нарочито: место постављања, површину 
која се заузима, изглед објекта и време на које се одобрава 
постављање,  рок за уклањање по истеку важења одобрења 
и обавезу довођења површине у уредно стање након ук-
лањања.

Члан 42. 
О уредном стању наменског монтажног објекта дужно је 

да се стара лице коме је  одобрено постављање тог објекта.

Монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања 
културних, спортских и других манифестација

Члан  43.
Монтажно демонтажни објекти  за потребе културних, 

спортских и других манифестација (трибине, позорнице 
и слично), постављају се на делу површине јавне намене и 
површине у јавном коришћењу на основу одобрења које на 
захтев организатора манифестације  издаје организациона 
јединица  управе градске општине надлежна за комуналне 
послове.

Одобрење за постављање објекта из става 1. овог члана 
издаје се на време трајања манифестације.

Одобрење за постављање објекта из става 1. овог члана 
издаје се по претходно прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, 

када се објекат поставља на делу јавне саобраћајне повр-
шине (тротоар, трг и др.);

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се објекат поставља 
испред зграде која је утврђена за културно добро, односно 
која ужива претходну заштиту или се налази у просторној 
културно-историјској целини, односно целини која ужива 
претходну заштиту;

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за комуналне послове на подручју градских 
општина из тачке 3. став 1. члана 33. ове одлуке, ако се обје-
кат поставља на делу јавне зелене површине на подручју 
тих општина, односно  организације којој  је та површина 
поверена на управљање, коришћење и одржавање (ЈП „Ада 
Циганлија”, ЈП „Београдска тврђава”);

– јавног водопривредног предузећа чији је оснивач град, 
ако се објекат поставља на обали;

– субјекта који управља јавном зеленом површином на 
коју се објекат поставља на подручју градских општина из 
става 2. члана 33. ове одлуке.
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Уз захтев за издавање одобрења за постављање објека-
та из става 1. овог члана подноси се фотографски приказ и 
скица места постављања са уцртаним објектом у размери 
1:100, техничка документација објекта припремљена и ове-
рена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу.

Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми ре-
шења и садржи нарочито: место постављања, површину 
која се заузима, изглед објеката и време на које се одобрава 
постављање, рок за уклањање по истеку важења одобрења 
и рок и обавезу довођења површине у уредно стање након 
уклањања.

Организатор манифестације дужан је да постављене 
објекте из става 1. овог члана држи у уредном и исправном 
стању, а  место одржавања манифестације по завршетку 
манифестације доведе у првобитно стање без одлагања, а 
најкасније у року утврђеном  решењем.

Жардињере и друге посуде за биљне засаде

Члан 44.
Жардињере и друге посуде за биљне засаде (у даљем 

тексту: жардињере), могу се постављати на делу улице који 
се не користи за саобраћај моторних возила, на разделним 
и заштитним тракама и појасевима, на делу тротоара или 
трга, на стубовима јавне расвете, као и на површинама у 
јавном коришћењу.

Жардињере се постављају тако да се њиховим поста-
вљањем не омета кретање пешака, прилаз згради, против-
пожарни пут и слично.

Члан 45.
Жардињере из. члана 44. ове одлуке поставља и одр-

жава јавно комунално предузеће које је основао град, од-
носно градска општина  за обављање послова уређења и 
одржавања јавних зелених површина, односно привредно 
друштво или предузетник коме је поверено обављање тих 
послова.

Субјект из става 1. овог члана поставља жардињере на 
јавним саобраћајним површинама по претходно прибавље-
ној сагласности организационе јединице Градске управе 
града Београда надлежне за послове саобраћаја и  органи-
зационе јединице Градске управе града Београда надлежне 
за послове урбанизма, односно надлежног завода за зашти-
ту културних добара када се објекат поставља испред згра-
де која је утврђена за културно добро, односно која ужива 
претходну заштиту или се налази у просторној културно-
историјској целини, односно целини која ужива претходну 
заштиту.

Ако се жардињера поставља на стуб јавне расвете, 
субјект из става 1. овог члана прибавља и претходну саглас-
ност субјекта који одржава стуб јавне расвете.

Уз захтев за издавање сагласности за постављање жар-
дињере подноси се фотографски приказ и скица места по-
стављања са уцртаном жардињером у размери 1:100 ове-
рена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у 
зависности од намене површине на коју се објекат поста-
вља, приказ жардињере са техничким описом и фотограф-
ским или графичким приказом. 

Изузетно од става 1. овог члана, жардињере могу поста-
вљати, испред пословних просторија које се налазе уз по-
вршину јавне намене или површину у јавном коришћењу, 
власници, односно лица која обављају делатност у тим 
просторијама.

Жардињера из става 5. овог члана поставља се на осно-
ву одобрења које у форми решења  издаје организациона 
јединица управе градске општине надлежна за комуналне 

послове по претходно прибављеној сагласности субјеката 
из става 2. овог члана.

Уз захтев за издавање одобрења за постављање жар-
дињере  из става 5. овог члана подноси се фотографски 
приказ и скица места постављања са уцртаном жардиње-
ром у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује 
одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на 
коју се објекат поставља, приказ жардињере са техничким 
описом и фотографским или графичким приказом, као и 
сагласност власника, односно корисника зграде, односно 
посебних делова зграде ако се жардињера поставља на делу 
површине у јавном коришћењу која припада пословној од-
носно стамбено пословној згради.

Жардињере на површини у јавном коришћењу која је 
унутар отвореног тржног центра може поставити власник 
тржног центра, односно власник пословног простора у 
том центру уз сагласност свих осталих власника пословног 
простора у том центру.

Лица из ст. 5. и 8. овог члана су дужна да жардињере 
испред пословног простора држе у уредном стању.

Клупе и слични објекти намењени седењу

Члан 46.
На делу улице који се не користи за саобраћај моторних 

возила, на тргу, као и на површинама у јавном коришћењу, 
могу се постављати клупе и слични објекти намењени се-
дењу ( у даљем тексту: клупа ), под условима предвиђеним у 
члану 44. став 2. ове одлуке.

Клупе поставља и одржава јавно комунално предузеће 
које је основао град, односно градска општина  за обављање 
послова уређења и одржавања јавних зелених површина, 
односно привредно друштво или предузетник коме је пове-
рено обављање тих послова.

Субјект из става 2. овог члана поставља клупе на јавним 
саобраћајним површинама по претходно прибављеној са-
гласности организационе јединице Градске управе града Бе-
ограда надлежне за послове саобраћаја и  организационе је-
динице Градске управе града Београда надлежне за послове 
урбанизма, односно надлежног завода за заштиту култур-
них добара када се објекат поставља испред зграде која је 
утврђена за културно добро, односно која ужива претходну 
заштиту или се налази у просторној културно-историјској 
целини, односно целини која ужива претходну заштиту.

Уз захтев за издавање сагласности за постављање клупе 
подноси се фотографски приказ и скица места постављања 
са уцртаном клупом у размери 1:100 оверена од стране лица 
које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од наме-
не површине на коју се објекат поставља, приказ клупе са 
техничким описом и фотографским или графичким при-
казом. 

Изузетно од става 2. овог члана, клупу на површини у 
јавном коришћењу може поставити заинтересовано правно 
или физичко лице.

Клупа из става 5. овог члана поставља се на основу одо-
брења које у форми решења    издаје организациона једини-
ца управе градске општине надлежна за комуналне послове 
по претходно прибављеној сагласности субјеката из става 3. 
овог члана.

Уз захтев за издавање одобрења за постављање клу-
пе  из става 5. овог члана подноси се фотографски приказ 
и скица места постављања са уцртаном клупом у размери 
1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу ли-
ценцу у зависности од намене површине на коју се објекат 
поставља, приказ клупе са техничким описом и фотограф-
ским или графичким приказом, као и сагласност власника, 
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односно корисника зграде, односно посебних делова згра-
де ако се клупа поставља на делу површине у јавном ко-
ришћењу која припада пословној односно стамбено-по-
словној згради.

Клупе на површини у јавном коришћењу која је унутар 
отвореног тржног центра може поставити власник тржног 
центра, односно власник пословног простора у том центру 
уз сагласност свих осталих власника пословног простора у 
том центру.

Лица из ст. 5. и 8. овог члана су дужна да клупе поставље-
не на површини у јавном коришћењу држе у уредном стању.

Уметничке инсталације

Члан 47.
Уметничке инсталације се постављају и одржавају под 

условима и на начин прописан посебним прописом града.

Опрема за игру и рекреацију

Члан 48.
На изграђеној и уређеној зеленој површини јавне наме-

не и у јавном коришћењу може се поставити опрема за игру 
деце (љуљашка, тобоган, пењалица, вртешка и слична опре-
ма за игру деце), као и опрема за рекреацију грађана (фит-
нес опрема, опрема за скејт, опрема за шах и слично), која је 
намењена за бесплатно коришћење већег броја грађана.

Опрема из става 1. овог члана поставља се на основу 
одобрења које, на захтев заинтересованог лица, издаје орга-
низациона јединица Градске управе града Београда надлеж-
на за комуналне послове, за подручје градских општина из 
тачке 3. става 1. члана 33. ове одлуке, односно организаци-
она јединица управе градске општине из става 2. члана 33. 
ове одлуке надлежна за комуналне послове, за подручје те 
градске општине. 

Уз захтев за издавање одобрења за постављање опре-
ме из става 1. овог члана доставља се фотографски приказ 
и скица места постављања са уцртаном опремом у разме-
ри 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу 
лиценцу, приказ опреме са техничким описом и фотограф-
ским или графичким приказом, као и сагласност за поста-
вљање коју издаје субјект који одржава површину на коју се 
поставља опрема.

Одобрење из става 2. овог члана издаје се у форми ре-
шења и садржи нарочито: место постављања, површину 
која се заузима, број и врсту опреме,  као и рок у коме је 
корисник одобрења дужан да постављену опрему преда на 
одржавање субјекту који одржава површину на коју се по-
ставља. 

Опрему из става 1. овог члана на површини у јавном 
коришћењу која је унутар отвореног тржног центра може 
поставити власник тржног центра, односно власник по-
словног простора у том центру уз сагласност свих осталих 
власника пословног простора у том центру.

О уредном и исправном стању опреме из става 5. овог 
члана дужно је да се стара лице које је опрему поставило. 

Опрема из става 1. овог члана мора бити атестирана и 
постављена у складу са техничком документацијом произ-
вођача.

Поштански сандучићи и телефонске говорнице

Члан 49.
Поштански сандучићи и телефонске говорнице могу се 

постављати на површинама јавне намене, површинама у 
јавном коришћењу и на фасадама зграда. 

Објекте из става 1. овог члана поставља правно лице 
које обавља послове поштанског, односно телефонског са-
обраћаја, на основу одобрења које издаје организациона 
јединица управе градске општине надлежна за комуналне 
послове.

Одобрење за постављање објекта из става 1. овог члана 
издаје се по претходно прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Бео-
града надлежне за послове саобраћаја, када се објекат по-
ставља на делу јавне саобраћајне површине, односно када 
својим делом захвата ову површину, односно субјеката који 
управља другом површином на којој се објекат поставља и 

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се објекат поставља 
испред или на фасади зграде која је утврђена за културно 
добро, односно која ужива претходну заштиту или се нала-
зи у просторној културно-историјској целини, односно це-
лини која ужива претходну заштиту.

Уз захтев за издавање одобрења за постављање објека-
та из става 1. овог члана подноси се фотографски приказ 
и скица места постављања са уцртаним објектом у разме-
ри 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу 
лиценцу у зависности од намене површине на коју се обје-
кат поставља, приказ објекта са техничким описом и фото-
графским или графичким приказом, као и сагласност субје-
кта који управља површином у јавном коришћењу, односно 
власника, односно корисника зграде, односно посебних де-
лова зграде ако се објекат поставља на фасади зграде. 

Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми ре-
шења којим се одређује место постављања и површина која 
се заузима. 

О уредном и исправном стању објекта из става 1. овог 
члана дужно је да се стара лице коме је  одобрено поста-
вљање тог објекта.

Стубови, ограде  и друге врсте запрека

Члан 50.
На делу јавне саобраћајне површине могу се поставити 

стубови, ограде и друге врсте запрека, ради запречавања 
или усмеравања сабраћаја. 

Постављање запрека из става 1. овог члана обезбеђује 
организациона јединица Градске управе града Београда на-
длежна за послове саобраћаја, на местима и преко лица које 
одреди посебним актом.

Запреке из става 1. овог члана могу се поставити на 
делу јавне зелене површине ради заштите те површине од 
оштећивања или уништавања.

Постављање запрека из става 3. овог члана на подручју 
градских општина из тачке 3. става 1. члана 33. ове одлуке, 
обезбеђује организациона јединица Градске управе гра-
да Београда надлежна за комуналне послове односно, а на 
подручју градске општине из става 2. члана 33. ове одлуке 
организациона јединица управе те градске општине на-
длежна за комуналне послове. 

Организациона јединица из става 4. овог члана посеб-
ним актом одређује места за постављање и лице које ће зап-
реке поставити.

Изглед, величина и други услови за постављање обје-
ката из ст. 1. и 3. овог члана на територији града Београда 
утврђују се посебним актом који доноси Градско веће града 
Београда, на предлог организационе јединице Градске упра-
ве града Београда надлежне за послове саобраћаја.

Запреке из ст. 1. и 3. овог члана не могу се постављати 
на другим површинама јавне намене и на површинама у 



12. април 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 10 – 9

јавном коришћењу, осим ако се у оквиру грађевинске пар-
целе постављају у складу са законом којим се уређује из-
градња објеката.

О уредном стању запрека из ст. 1, 3. и 7. овог члана стара 
се  субјект који је запреку поставио.

Корпе за отпатке и ђубријере

Члан 51.
На површинама јавне намене, изузев коловоза и бицик-

листичке стазе, могу се постављати  корпе за отпатке и ђу-
бријере.

Корпе за отпатке и ђубријере морају бити израђене од 
прикладног материјала и естетски обликоване.

Члан 52.
Корпе за отпатке и ђубријере на јавним саобраћајним 

површинама поставља и одржава јавно комунално преду-
зеће основано за обављање послова одржавања чистоће, 
односно привредно друштво или предузетник коме су по-
верени послови одржавања чистоће.

Објекти из става 1. овог члана постављају се по претход-
но прибављеној сагласности организационе јединице Град-
ске управе града Београда надлежне за послове саобраћаја 
и организационе јединице Градске управе града Београда 
надлежне за послове урбанизма, односно надлежног завода 
за заштиту културних добара када се објекти постављају у 
просторним културно-историјским целинама или целина-
ма које уживају претходну заштиту.

Корпе за отпатке на површини из става 1. овог члана могу 
се поставити на стубовима јавне расвете, оградама и сл, уз 
претходну сагласност лица које одржава наведене објекте. 

Корпе за отпатке и ђубријере на јавним зеленим повр-
шинама поставља и одржава јавно комунално предузеће ос-
новано за обављање послова одржавања зелених површина, 
односно привредно друштво или предузетник коме су пове-
рени послови одржавања зелених површина, по претходно 
прибављеној сагласности организационе јединице Градске 
управе града Београда надлежне за послове урбанизма, од-
носно надлежног завода за заштиту културних добара када 
се објекти постављају у просторним културно-историјским 
целинама или целинама које уживају претходну заштиту.

Уз захтев за издавање сагласности из ст. 2. и 4. овог 
члана подноси се фотографски приказ и скица места по-
стављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена 
од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, приказ 
објекта са техничким описом и фотографским или гра-
фичким приказом. 

Јавни часовници

Члан 53.
Јавни часовник је часовник који се налази на јавној са-

обраћајној површини (трг, тротоар, пешачка зона и сл.) 
или на јавној зеленој површини (парк, зелена површина на 
скверу и сл.), а који одржава јавно комунално предузеће, 
односно привредно друштво или предузетник коме је град, 
односно градска општина поверила те објекте на одржа-
вање.

Јавни часовик може се поставити на изграђену и уређе-
ну јавну површину из става 1. овог члана као елемент урба-
ног опремања те површине.

Постављање јавних часовника обезбеђује град, односно 
градска општина преко јавног комуналног предузећа, од-
носно привредног друштва, односно предузетника коме те 
објекте повери на одржавање. 

Субјект из става 3. овог члана поставља јавни часовник 
по претходно прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, када се објекат поста-
вља на јавној саобраћајној површини;

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се објекат поставља 
испред зграде која је утврђена за културно добро, односно 
која ужива претходну заштиту или се налази у просторној 
културно-историјској целини, односно целини која ужива 
претходну заштиту;

– субјекта који управља јавном зеленом површином на 
коју се објекат поставља.

Уз захтев за издавање сагласности из став 4. овог члана 
подноси се фотографски приказ и скица места постављања 
са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране 
лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од 
намене површине на коју се објекат поставља, приказ обје-
кта са техничким описом и фотографским или графичким 
приказом. 

Јавни часовник мора бити у уредном и исправном стању 
и показивати тачно време.

Члан 54.
Физичко и правно лице може поставити часовник на 

згради коју користи.
Часовник из става 1. овог члана не сматра се јавним ча-

совником у смислу одредаба ове одлуке.
Часовник из става 1. овог члана поставља се на основу 

одобрења организационе јединице управе градске општине 
надлежне за комуналне послове, а на захтев заинтересова-
ног лица.

Одобрење из става 3. овог члана издаје се по претходно 
прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, када се часовник поста-
вља изнад јавне саобраћајне површине,

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се часовник поста-
вља на згради која је утврђена за културно добро, односно 
која ужива претходну заштиту или се налази у просторној 
културно-историјској целини, односно целини која ужива 
претходну заштиту.

Уз захтев за издавање одобрења из става 3. овог члана, 
доставља се фотографски приказ и скица места постављања 
са уцртаним часовником, оверена од стране лица које по-
седује одговарајућу лиценцу, приказ часвника са техничким 
описом и фотографским или графичким приказом, као и 
сагласност власника, односно корисника зграде, односно 
посебних делова зграде на коју се часовник поставља. 

Часовник из става 1. овог члана, који садржи огласну 
поруку, поставља се под условима и на начин предвиђен 
прописом којим се уређује оглашавање на територији града. 
Огласном поруком не сматра се назив произвођача часов-
ника који је саставни део часовника. 

Часовник из става. 1. овог члана мора  бити у уредном и 
исправном стању и показивати тачно време, о чему се стара 
лице коме је одобрено постављање. 

Јавне чесме и фонтане

Члан 55.
Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане које су из-

грађене на површини јавне намене или површини у јавном 
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коришћењу и које одржава јавно комунално предузеће, од-
носно друго привредно друштво или предузетник коме су 
ти објекти поверени на одржавање.

Јавна чесма је и чесма постављена на уређеном и из-
грађеном делу површине јавне намене или површине у јав-
ном коришћењу (парк, трг, зелена и рекреациона површина, 
односно друга површина на којој се грађани окупљају и за-
државају), а коју одржава субјект из става 1. овог члана. 

Постављена јавна чесма  прикључује се на јавни водовод 
и канализацију.

Постављање јавних чесми обезбеђује град, односно 
градска општина преко јавног комуналног предузећа, од-
носно привредног друштва, односно предузетника коме те 
објекте повери на одржавање. 

Субјект из става 3. овог члана поставља јавну чесму по 
претходно прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, када се јавна чесма по-
ставља на јавној саобраћајној површини;

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се јавна чесма по-
ставља испред зграде која је утврђена за културно добро, 
односно која ужива претходну заштиту или се налази у 
просторној културно-историјској целини, односно целини 
која ужива претходну заштиту;

– субјекта који управља јавном зеленом површином на 
коју се објекат поставља.

Уз захтев за издавање сагласности из става 5. овог члана 
подноси се фотографски приказ и скица места постављања 
са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране 
лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од 
намене површине на коју се објекат поставља, приказ обје-
кта са техничким описом и фотографским или графичким 
приказом. 

Јавне чесме и фонтане морају бити у уредном и исправ-
ном стању.

Јавни тоалети

Члан 56.
Јавни тоалет је комунални објекат монтажног типа који 

се у финалном облику поставља на површину јавне намене 
и то на: трговима, парковима, зеленим и рекреационим по-
вршинама, односно на другим местима на којима се грађа-
ни окупљају и задржавају.

Јавни тоалет из става 1. овог члана по правилу се при-
кључује на јавни водовод и канализацију.

Јавни тоалет из става 1. овог члана мора бити прикљу-
чен на електромрежу и осветљен, а може бити и аутомати-
зован.

Постављање јавних тоалета обезбеђује град, односно 
градска општина, преко јавног комуналног предузећа, од-
носно привредног друштва, односно предузетника коме 
град, односно градска општина повери обављање комунал-
не делатности одржавања јавних тоалета.

Субјект из става 4. овог члана поставља јавни тоалет по 
претходно прибављеној сагласности:

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове саобраћаја, када се јавни тоалет по-
ставља на јавној саобраћајној површини;

– организационе јединице Градске управе града Београ-
да надлежне за послове урбанизма, односно надлежног за-
вода за заштиту културних добара када се јавни тоалет по-
ставља у просторној културно-историјској целини, односно 
целини која ужива претходну заштиту;

– субјекта који управља јавном зеленом површином на 
коју се објекат поставља.

Уз захтев за издавање сагласности из става 5. овог члана 
подноси се фотографски приказ и скица места постављања 
са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране 
лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од 
намене површине на коју се објекат поставља, приказ обје-
кта са техничким описом и фотографским или графичким 
приказом и техничка документација за постављање и при-
кључење објекта на електричну, водоводну и канализацио-
ну мрежу оверена од стране лица које поседује одговарајућу 
лиценцу. 

Јавни тоалети морају бити у уредном и исправном 
стању.

Члан 57.
За потребе одржавања културних, спортских и других 

манифестација, организатор манифестације може на повр-
шини на којој се одржава манифестација поставити при-
времени,  покретни тоалет  у виду кабине са патронама које 
се празне.

Покретни тоалет из става 1. овог члана поставља се на 
основу одобрења које у форми решења издаје организаци-
она јединице управе градске општине надлежна за кому-
налне послове. Решењем се одређује број и распоред поста-
вљања покретних тоалета у току трајања манифестације.

Организатор манифестације  је дужан да за све време 
трајања манифестације обезбеди:

1. санитарну, техничку и хигијенску исправност покре-
таног тоалета,

2. уредност, чистоћу и функционалност покретног тоа-
лета.

Члан 58.
Забрањено је постављати објекте и уређаје из члана 38. 

ове одлуке супротно одредбама ове одлуке.
Забрањено је објекте и уређаје из члана 38. ове одлуке 

користити супротно њиховој намени.
Забрањено је прљати, оштећивати и премештати објекте 

из члана 38. ове одлуке.

Члан 59.
О објектима и уређајима постављеним на површину јав-

не намене и површину у јавном коришћењу, осим објеката 
из члана 38. став 1. тач. 1, 2. и 7. ове одлуке,  води се евиден-
ција.

Евиденцију о објектима и уређајима из става 1. овог чла-
на, води јавно комунално предузеће које поставља и одржа-
ва те објекте и уређаје односно, друго привредно друштво 
или предузетник коме је поверено постављање и одржа-
вање тих објеката, односно уређаја. 

IV. НАДЗОР

Члан 60.
Надзор над спровођењем ове одлуке врши организацио-

на јединица Градске управе града Београда надлежна за ко-
муналне послове. 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши 
општинска и градска комунална инспекција, у складу са на-
длежностима утврђеним посебним прописима града.

Комунално-полицијске и друге послове на одржавању 
комуналног реда уређеног овом одлуком и контролу при-
мене одлуке у складу са Законом о комуналној полицији и 
другим прописима, врши комунална полиција.
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Члан 61.
У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор  

је овлашћен да:
1. нареди извршавање утврђених обавеза и предузи-

мање мера за отклањање недостатака;
2. нареди уклањање возила са површина јавне намене и 

површина  у јавном коришћењу остављених, односно заус-
тављених супротно одредбама ове одлуке;

3. нареди уклањање објекта и уређаја са површина јавне 
намене и површина  у јавном коришћењу  постављених, од-
носно остављених супротно одредбама ове одлуке;

4. нареди уклањање смећа,  грађевинског и другог отпада 
са површина јавне намене, површина у јавном коришћењу и 
осталих површина; 

5. предузме друге мере у складу са законом и прописи-
ма града (изриче и наплаћује новчану казну на лицу места 
у складу са одредбама ове одлуке, подноси захтев за покре-
тање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом од-
луком и др.).

Ако лице према коме је усмерена управна мера не поступи 
по решењу комуналног инспектора, решење ће се извршити 
преко другог лица или путем принуде у складу са законом.

Трошкове извршења решења, чувања предмета извр-
шења и друге трошкове настале у вези са извршењем, сноси 
извршеник.

Извршеник је дужан да на позив комуналног инспекто-
ра преузме предмет извршења у року који одреди инспек-
тор, а који не може бити дужи од 30 дана од дана доста-
вљања позива.

Ако извршеник не преузме предмет извршења ни после 
два узастопна позива, трошкови извршења, чувања и други 
трошкови настали у вези са извршењем, намириће се јав-
ном продајом предмета извршења.

Члан 62.
Када комунални инспектор у вршењу инспекцијског 

надзора утврди да се заустављањем или остављањем во-
зила, односно постављањем или остављањем  објеката, 
уређаја и других ствари супротно одредбама ове одлуке 
омета вршење комуналне услуге, коришћење комуналних 
објеката или пута или када је неопходно предузимање хит-
них мера у јавном интересу у  складу са законом, нареди-
ће кориснику, односно власнику ако је присутан да одмах 
уклони то возило, објекат, уређај или другу ствар, под пре-
тњом принудног извршења.

Ако се лице из става 1. овог члана не налази на лицу 
места или је непознато, комунални инспектор ће, без саслу-
шања странке, донети решење којим ће наложити да се во-
зило, објекат, уређај или ствар,  уклони у одређеном року, 
који се може одредити на часове, а ако се ради о возилу рок 
се може одредити и на минуте.

Решење из става 2. овог члана се налепљује на возило, 
објекат, уређај или другу ствар, уз назначење дана и часа 
када је налепљено и тиме се сматра да је достављање извр-
шено, а доцније оштећење, уништење или уклањање овог 
решења не утиче на ваљаност достављања.

Ако лице из става 1. овог члана не поступи по датом на-
логу, комунални инспектор ће одредити да се возило, обје-
кат, уређај или друга ствар уклони о трошку корисника, од-
носно власника, на место које је за то одређено.

Члан 63.
У вршењу комунално-полицијских послова, комунални 

полицајац присуством на месту одржавања реда:
– спречава нарушавање комуналног реда прописаног 

овом одлуком, а нарочито: прљање и оштећивање фасада 

и других спољних делова зграде; исписивање порука, оба-
вештења, цртежа на спољним деловима зграде; излагање 
робе изван излога или пословног простора; излагање веша, 
постељине, тепиха и других предмета на спољним делови-
ма зграде;  лепљење плаката; уништавање и оштећивање 
ограде, зеленила и других елемената уређења површина 
око зграде; продају робе, односно обављање делатности 
изван пословног простора; прљање, оштећивање или пре-
мештање објеката и уређаја на површинама јавне намене 
и површинама у јавном коришћењу; остављање грађевин-
ског и другог отпада на површинама јавне намене; ометање 
коришћења и оштећивање површина јавне намене и у јав-
ном коришћењу паркирањем, остављањем и заустављањем 
возила на тим површинама; оштећивање и уклањање за-
тварача са отвора на површинама јавне намене и у јавном 
коришћењу; постављање запрека за возила супротно од-
редбама ове одлуке; вршење других радњи којима се нару-
шава уредност и чистоћа града;

– контролише извршавање прописаних обавеза у погле-
ду: уредности и чистоће зграда, простора око зграда, огра-
да, дворишта, врта, као и објеката и уређаја постављених 
на површини јавне намене или у јавном коришћењу;  уред-
ности и чистоће излога и витрина за излагање робе, тенди, 
застава и других предмета и уређаја на спољним деловима 
зграда; уклањања снега и леда; других обавеза којима се ус-
поставља и одржава комунални ред и граду;

– успоставља нарушени комунални ред применом 
својих овлашћења утврђених законом.

Када комунални полицајац установи повреду комунал-
ног реда прописаног овом одлуком, поред овлашћења која 
су утврђена законом,  овлашћен је да:

– изриче и наплаћује новчану казну на лицу места у 
складу са одредбама ове одлуке,

– подноси захтев за покретање прекршајног поступка за 
прекршаје утврђене овом одлуком,

– подноси пријаву надлежном органу за учињено кри-
вично дело и

– обавести други надлежни орган да предузме мере из 
своје надлежности.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 64.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. спољни део зграде не држи у уредном стању (члан 5);
2. не обезбеди стручно и квалитетно извођење радова 

на уређењу спољних делова зграде или избором врсте мате-
ријала или боја наруши целокупан изглед зграде и околине 
(члан 7. став 1);

3. не прибави услове и сагласност надлежног завода за 
заштиту споменика културе ( члан 7. став 2);

4. пасаж, односно  простор испред улаза у зграду не ос-
ветли за све време трајања јавне расвете (члан 8);

5. поступа супротно забрани из члана 9. ове одлуке;
6. излог пословног простора у згради или витрину која 

служи у сврху излагања робе не држи у уредном и чистом 
стању или их не аранжира (члан 10. став 1. и члан 26. став 4.);

7. излог или витрину, односно пословни простор коме 
излог, односно витрина припада, не држи у уредном и чис-
том стању у време кад се у пословном простору не обавља 
делатност ( члан 10. став 3. и члан 26. став 4); 

8. излог или витрину у приземљу зграде са уличне стра-
не не осветљава за све време трајања јавне расвете (члан 
10.став 4);
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9. у излогу држи амбалажу или складишти робу или из-
ван излога, односно пословног простора излаже робу (члан 
10. ст. 5. и 6); 

10. гаји биљне засаде и поставља посуде на начин којим 
се оштећује зграда, или њени посебни делови, или  угрожа-
ва безбедност грађана (члан 12. став 2). 

11. на зградама са уличне стране истиче  заставе  које су 
прљаве, или оштећене ( члан  13. став 2);

12. тенду ослања на површину јавне намене, или повр-
шину у јавном коришћењу (члан 14 став 2);

13. тенду не држи у уредном стању (члан 14. став 4);
14. уређаје из става 1. члана 15. ове одлуке поставља на 

начин којим се доводи до оштећивања зграде или  угрожава 
безбедност грађана и околине (члан 15. став 2);

15. клима уређај постави  тако да се  кондензат из тог 
уређаја излива на спољне делове зграде, суседне зграде, од-
носно директно излива на површину јавне намене, или по-
вршину у јавном коришћењу (члан 15. став 3);

16. уређаје из става 1. члана 15. ове одлуке постави без 
услова и сагласности надлежног завода за заштиту култур-
них добара ( члан 15. став 4);

17. спољни део помоћног и економских објеката не држи 
у уредном стању (члан 16. став 1);

18. поступа супротно забрани из члана 16. став 3. ове од-
луке;

19. површину око зграде или ограду не  држи у уредном 
стању или за радове на огради или на површини око зграде 
не прибави услове сагласност надлежног завода за заштиту 
културних добара (члан 17. ст. 1. и 5);

20. ограду, зеленило или друге елементе уређења повр-
шина око зграде држи тако да  оштећују зграду или  инста-
лације или онемогућавају коришћење зграде, тих површина 
или површина са којима се граниче (члан 17. став 6);

21. поступа супротно забрани из члана 18.;
22. површине из става 4. члана 20. не држи у уредном 

стању (члан 20. ст. 4. и 5)
23. површину у јавном коришћењу не држи у уредном 

стању (члан 21. став 1);
24. поступа супротно забранама из члана 22. ове одлуке;
25. поступа супротно забранама из члана 23. ове одлуке;
26. отворе из члана 24. ове одлуке не покрије поклопци-

ма, решеткама или другим затварачима (члан 24. став 1);
27. отворе из члана 24. ове одлуке не покрије затварачи-

ма израђеним од  материјала који онемогућавају клизавост, 
или затвараче не заштити од крађе забрављивањем, или 
на отворима на коловозу не постави уложак против буке ( 
члан 25. став 1);

28. на отворима из члана 24. ове одлуке не замени 
оштећене или клизаве затвараче (члан 25. став 2);

29. поступа супротно одредби члана 25. став 3.ове одлуке;
30. поступа супротно забранама из члана 25. став 6. ове 

одлуке;
31. подземни пешачки пролаз не осветљава или не одр-

жава у исправном и уредном стању (члан 26. ст. 1. и 3); 
32. не омогући приступ заједничким инсталацијама и 

уређајима субјекту који управља подземним пролазом ради 
прегледа, поправке или одржавања тих инсталација (члан 
26. став  5); 

33. просторе и објекте, односно уређаје или опрему из 
члана 27. ове одлуке, не држи у исправном или уредном 
стању (члан 27. став 1); 

34. на просторима и објектима из става 1. члана 27. ове 
одлуке на видном месту не истакне хигијенска или техни-
чка упутства или правила о реду (члан 27. став 2);

35. не огради пословни простор отвореног типа, тако да 
се онемогући увид у унутрашњост тог објекта, или ограду 
не држи у уредном стању ( члан 28. став 1 и 2);

36. ограде градилишта или градилишне скеле (укљу-
чујући  и заштитне прекриваче), не држи у уредном стању, 
или заштитни прекривач скеле не ослика изгледом фасаде у 
размери 1:1 (члан 29);

37. поступа супротно одредбама члана 30.  ове одлуке;
38. поступа супротно одредбама чл. 33, 34, 35. и 36.  ове 

одлуке;
39. поступа супротно одредбама члана 37. ове одлуке;
40. објекте или уређаје из члана 38. ове одлуке не држи у  

уредном стању ( члан 39);
41. поступа супротно члану 43. став 6. ове одлуке;
42. жардињере  или клупе постави тако да се њиховим 

постављањем омета кретање пешака, прилаз згради, проти-
впожарни пут и слично (члан 44. став 2. и члан 46. став 1); 

43. жардињере или клупе не држи у уредном стању 
(члан 45. став 9. и члан 46. став 9);

44. поступа супротно члану 48. став 7. ове одлуке;
45. запреке за возила постави супротно члану 50. став 7. 

ове одлуке;
46. часовник не одржава у уредном или исправном стању 

или часовник не показује тачно време ( члан 54. став 6);
47. не поступа у складу са чланом 57. ове одлуке;
48. поступа супротно забранама из члана 58. одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одго-

ворно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 
75.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и преду-
зетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

За прекршај из става 1. тач. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 
14, 15–38 (чл. 34. и 36), 39, 40 (чл. 38. став 1. тач. 2–4, 6, 10. и 
12), 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48 казниће се физичко лице новча-
ном казном од 2.500 до 75.000 динара.

Члан 65.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 дина-

ра казниће се за прекршај  јавно комунално предузеће, од-
носно привредно друштво или друго правно лице, ако: 

1. подземни пешачки пролаз не осветљава, или не одр-
жава у исправном или уредном, односно чистом стању 
(члан 26. ст. 1 и 2); 

2. поступа супротно одредбама чл. 33. и 34. ове одлуке;
3. жардињере, или клупе не поставља, или не одржава  у 

складу са чл. 44, 45. и 46. ове одлуке;
4. опрему за игру, или рекреацију не поставља, или не 

одржава у складу са чланом 48. ове одлуке;
5. корпе за отпатке и ђубријере не поставља, или не одр-

жава у складу са чланом 52. ове одлуке;
6. јавни часовник не постави, или не одржава у складу са 

чланом 53. ове одлуке;
7. јавне чесме не поставља, односно јавне чесме и фонта-

не не одржава у складу са чланом 55. ове одлуке;
8. јавне тоалете не поставља. или не одржава у складу са 

чланом 56. ове одлуке;
9. поступа супротно забранама из члана 58. ове одлуке;
10. не води  евиденцију из члана 59. ове одлуке;
11. покретне тоалете не одржава у складу са чланом 78. 

ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одго-

ворно лице у јавном комуналном предузећу, односно при-
вредном друштву или правном лицу новчаном казном од 
2.500 до 75.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и преду-
зетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

Члан 66.
Новчаном казном у износу од 20.000 динара казниће се  

правно лице и предузетник, а новчаном казном од 5.000 
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физичко лице за прекршаје из члана 64. став 1. тач. 1, 4–15, 
17–37, 38 (чл. 34. и 36), 39, 40 (чл. 38. ст. 1. тач. 2–4, 6, 10, 12), 
41–48.

Новчану казну из става 1. овог члана на лицу места 
наплаћује комунални инспектор, односно комунални поли-
цајац.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.
Градско веће града Београда донеће акт из члана 50. став 

6. ове одлуке у року од  90 дана од дана ступања на снагу ове 
одлуке.

Члан 68.
Правна лица и предузетници из члана 59. став 2. ове од-

луке дужни су да у року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, успоставе евиденције о постављеним објектима и 
уређајима које одржавају у складу са одредбама ове одлуке.

Члан 69.
Правна лица и предузетници који обављају делатност 

у пословном простору из члана 28. ове одлуке дужни су да 
у року од годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке 
изглед ограде и простора ускладе са одредбама ове одлуке.

Члан 70.
Лице за чије потребе је наменски монтажни објекат по-

стављен до дана ступања на снагу ове одлуке, може поднети 
захтев за издавање одобрења у складу са одредбама ове од-
луке, у року од 30 дана од дана њеног ступања на снагу.

Члан  71.
Власник, односно лице које обавља делатност у послов-

ном простору испред кога је постављена жардињера до сту-
пања на снагу ове одлуке, може поднети захтев за издавање 
одобрења у складу са одредбама ове одлуке, у року од 60 
дана од дана њеног ступања на снагу. 

Члан 72.
Правно, односно физичко лице из члана 46. став 5. ове 

одлуке, које је поставило клупу на површини у јавном ко-
ришћењу до дана ступања на снагу ове одлуке, може подне-
ти захтев за издавање одобрења у складу са одредбама ове 
одлуке, у року од 60 дана од дана њеног ступања на снагу. 

Члан 73.
Правно, односно физичко лице које је до дана ступања 

на снагу ове одлуке без одобрења поставило опрему за игру 
и рекреацију на површини из члана 48. став 1. ове одлуке, 
може поднети захтев за издавање одобрења у складу са од-
редбама ове одлуке, у року од 60 дана од дана њеног сту-
пања на снагу. 

Члан 74.
Правно лице које обавља делатност поштанског, од-

носно телефонског саобраћаја које је поставило поштанске 
сандучиће, односно телефонске говорнице  до дана ступања 
на снагу ове одлуке, може поднети захтев за издавање одо-
брења у складу са одредбама ове одлуке, у року од 60 дана 
од дана њеног ступања на снагу. 

Члан 75.
Правно, односно физичко лице које је поставило часов-

ник из члана 54. ове одлуке до дана њеног ступања на снагу, 

може поднети захтев за издавање одобрења у складу са од-
редбама ове одлуке, у року од 60 дана од дана њеног сту-
пања на снагу. 

Члан 76.
Ако лице из чл. 70–75. ове одлуке не поднесе захтев у 

прописаном року или захтев буде одбијен, дужно је да обје-
кат уклони у року од 8 дана од дана истека рока, односно 
од дана правоснажности решења којим је захтев одбијен, а 
коришћену површину доведе у уредно стање. 

Ако лице из става 1. овог члана објекат не уклони у року 
из става 2. овог члана, комунални инспектор наложиће ук-
лањање објекта преко другог лица, о трошку извршеника. 

Члан 77.
Правно, односно физичко лице које је, до дана ступања 

на снагу ове одлуке, поставило запреку на површину на 
коју, у складу са чланом 50. став 7. ове одлуке, није дозвоље-
но постављање запрека, дужно је да запреку уклони у року 
од 90 дана од дана њеног ступања на снагу.

Ако лице из става 1. овог члана не уклони запреку у про-
писаном року, комунални инспектор наложиће уклањање 
запреке преко другог лица, о трошку извршеника.

Члан 78.
Покретни тоалети постављени на површину јавне наме-

не до ступања на снагу ове одлуке на основу уговора или 
другог правног основа, могу остати на месту постављања до 
истека рока утврђеног уговором, односно другим актом.

По истеку рока из става 1. овог члана, власник покрет-
ног тоалета је дужан да исти уклони, а коришћену површи-
ну доведе у уредно стање. 

Ако лице из става 2. овог члана не уклони покретни то-
алет у прописаном року, комунални инспектор наложиће 
уклањање објекта преко другог лица, о трошку извршеника.

Изузетно од става 1. овог члана, субјекти из члана 56. 
став 4. ове одлуке могу, до постављања јавних тоалета у 
складу са одредбама ове одлуке, на површини јавне намене 
постављати покретне тоалете ради сезонског коришћења.

Субјект из става 4. овог члана је дужан да, у периоду 
када се покретни тоалет користи, обезбеди:

1. санитарну, техничку и хигијенску исправност покрет-
ног тоалета,

2. уредност, чистоћу и функционалност покретног тоалета.

Члан 79.
Поступци који нису окончани до дана ступања на снагу 

ове одлуке, окончаће се по одредбама ове одлуке.

Члан 80.
О уредном и исправном стању опреме за игру и рекре-

ацију, јавних часовника, јавних чесми и јавних фонтана које 
до дана ступања на снагу ове одлуке нису предате на одржа-
вање јавном комуналном предузећу, односно другом при-
вредном друштву или предузетнику, до њихове предаје на 
одржавање дужна је да се стара градска општина на чијем 
подручју се такав објекат налази. 

Члан 81.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Од-

лука о општем уређењу града („Службени лист града Бео-
града”, бр. 32/87, 3/88, 25/88, 11/89, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 
25/93, 29/93, 31/93, 4/94, 5/94, 23/94, 2/95 и 6/99, „Службени 
гласник РС”, број 66/2003, „Службени лист града Београда”, 
бр. 22/2003, 11/2005, 29/2005, 24/2006 и 29/2007).
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Члан 82. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе од-

редбе члана 31. и 34. став 1. тачка 10. Одлуке о одржавању 
чистоће („Службени лист града Београда”, бр. 27/02, 11/05 
и 6/10), као и одредба члана 2. став 1. Одлуке о условима и 
начину постављања привремених објеката на јавним повр-
шинама у Београду („Службени лист града Београда”, бр. 
23/94, 1/95, 6/99, 6/01, 26/01, 3/02, 12/02, 11/05, 29/07, 61/09 
и 24/10) у делу који се односи на телефонске говорнице и 
јавне WC-е. 

Члан 83.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-261/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ОДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ БАЛОН-ХАЛА СПОРТСКЕ НАМЕНЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређивања

Члан 1.
Овом одлуком уређују се услови и начин постављања и 

уклањања балон-хала спортске намене на територији града 
Београда. 

Појам и врсте балон-хала спортске намене 

Члан 2. 
Балон-хала спортске намене, у смислу одредаба ове од-

луке, је привремени, монтажно демонтажни објекат  пресо-
статичке или лаке конструкције (метална, дрвена) са покри-
вачем од импрегнираног или пластифицираног платна, 
намењен за обављање спортске активности. 

Балон хала спортске намене може се поставити као по-
себан објекат на грађевинском земљишту, намењен за оба-
вљање спортске активности у току целе године (у даљем 
тексту: балон-сала). 

Балон хала спортске намене може се поставити као 
прекривач над постојећим отвореним спортским објектом, 
ради његовог коришћења у току зимског периода (у даљем 
тексту: пресостатички-прекривач).

Садржај балон-хале спортске намене 

Члан 3.
Саставни део балон-хале спортске намене је технички 

блок са уређајима за грејање и хлађење, контролу притиска, 

кондиционирање ваздуха и сл. који се по правилу поставља   
изван волумена балон хале спортске намене.

Балон сала може да  садржи површине за извођење једне 
или више спортских дисциплина и простор за пратеће 
садржаје одређене прописима и нормативима за обављање 
спортских активности и делатности (гардероба, умиваони-
ца, купатило, тоалет, просторије за инвентар, просторија за 
одмор, лекарска соба , канцеларија,  и сл.).

Простор за пратеће садржаје из става 2. овог члана може 
се обезбедити у оквиру балон-сале или коришћењем тог 
простора у оквиру постојећег објекта у комплексу у којем се 
балон сала поставља.

II. ПОСТАВЉАЊЕ БАЛОН-ХАЛЕ СПОРТСКЕ НАМЕНЕ

Одобрење за постављање

Члан  4.
Балон-хала спортске намене поставља се на основу одо-

брења за постављање, које се издаје  у форми решења.
Решење из става 1. овог члана доноси  организациона 

јединица Градске управе  града Београда надлежна за грађе-
винске послове (у даљем тексту: надлежна организациона 
јединица), у року од 15 дана од дана подношења уредног за-
хтева.

На решење којим се одлучује о издавању одобрења за 
постављање балон-хале спортске намене, може се поднети 
жалба Градском већу града Београда, у року од 15 дана од 
дана достављања решења.

Монтажа

Члан 5.
Балон-хала спортске намене поставља се монтажом на 

месту постављања.
Сувом монтажом изводе се зидови, систем грејања, вен-

тилације и осветљења и уградња унутрашње опреме.
Неопходни грађевински радови могу се изводити за те-

мељење, односно анкеровање балон-хале спортске намене, 
израду подлоге спортског терена, постављање техничког  
блока, извођење потребних прикључака на топловодну, га-
соводну, електро, водоводну и канализациону мрежу,  из-
градњу колског и пешачког прилаза и паркинг места. 

Монтажу балон-хале спортске намене обавља произ-
вођач или одговорни извођач радова кога овласти произ-
вођач балон-хале.

1. Постављање балон-сале 

Површине за постављање

Члан 6.
Балон-сала може се поставити на изграђеном грађевин-

ском земљишту у оквиру комплекса просветних и спорт-
ских објеката и угоститељских објеката за смештај, као и на 
неизграђеном грађевинском земљишту које је  у приватној 
својини, односно на коме је право коришћења утврђено на 
основу  Закона о планирању и изградњи. 

Балон-сала може се поставити на неизграђеном грађе-
винском земљишту до привођења земљишта намени.

Балон-сала не може се поставити на неизграђеном 
грађевинском земљишту у јавној својини. 

Балон сала се не може поставити над постојећим отво-
реним спортским објектом.



12. април 2011. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 10 – 15

Правила постављања

Члан 7.
Балон сала се поставља тако да својим положајем и ве-

личином не угрожава коришћење суседног објекта.
Испуњеност услова из става 1. овог члана цени надлеж-

на организациона јединица сходном применом пропи-
са којим су уређени услови у погледу висине и међусобне 
удаљености објеката који се граде. 

Захтев

Члан 8.
Захтев  за издавање одобрења за постављање балон-са-

ле може поднети правно или физичко лице које је  власник, 
односно носилац права коришћења или закупац земљишта 
на коме се балон сала поставља.

Документација која се прилаже

Члан 9.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање балон 

сале прилаже се:
1. доказ о праву својине, односно праву коришћења или 

праву закупа на грађевинском земљишту (власнички лист, 
односно лист непокретности, копија плана парцеле, уговор 
о закупу, решење надлежног органа о утврђивању права ко-
ришћења земљишта);

2. доказ да је закуподавац сагласан са постављањем ба-
лон сале на закупљеном земљишту;

3. информација о локацији;
4. техничка документација у три примерка и
5. доказ о уплати административне таксе. 

Техничка документација

Члан 10.
Техничка документација из члана 9. ове одлуке садржи: 
– главни пројекат балон-сале припремљен у складу са 

законом којим се уређује изградња објеката, 
– сагласност надлежне управе за ванредне ситуације на 

главни пројекат балон-сале у складу са прописима којима 
се уређује заштита од пожара,

– услове и сагласност надлежне организације за заштиту 
културних добара када се балон-сала налази у заштићеној 
околини непокретног културног добра или добра које ужи-
ва претходну заштиту,

Техничку документацију из става 1. овог члана потпи-
сује одговорни пројектант одговарајуће струке и иста под-
леже техничкој контроли у складу са законом који уређује 
изградњу објеката.

Важење одобрења

Члан 11.
Одобрење за постављање балон сале се издаје са роком 

важења од 10 година, односно са краћим роком важења уко-
лико је закуп земљишта уговорен на краћи период. 

Рок важења одобрења за постављање балон-сале може 
се продужавати под условима утврђеним овом одлуком.

Садржина решења

Члан 12.
Решење којим се одобрава постављање балон-сале садр-

жи нарочито: податке о лицу којем се одобрење издаје (у 

даљем тексту: корисник одобрења), месту (број катастарске 
парцеле, адреса) и комплексу на којем се поставља балон-
-сала, рок важења одобрења,  рок  у којем се  мора постави-
ти балон сала и рок у којем се балон-сала мора уклонити по 
истеку важења одобрења. 

Саставни део решења којим се одобрава постављање ба-
лон-сале је  техничка документација из члана 10. ове одлуке.

Рок за постављање

Члан 13.
Балон сала се поставља у року који је одређен решењем 

којим се одобрава постављање балон-сале, с тим што тај 
рок не може бити дужи од 6 месеци од дана коначности ре-
шења. 

На образложен захтев корисника одобрења, рок из става 
1. овог члана може бити продужен из оправданих разлога 
које цени надлежна организациона јединица. 

Одобрење за коришћење

Члан 14.
Пре почетка коришћења балон сале, корисник одобрења 

је дужан да прибави одобрење за коришћење балон-сале.
Одобрење за коришћење балон-сале издаје надлежна 

организациона јединица по поступку за утврђивање подоб-
ности објекта за употребу предвиђеном законом којим се 
уређује изградња објеката, у року од осам дана од дана дос-
тављања акта о подобности објекта за употребу.

Промена корисника одобрења

Члан 15.
Ако се у току важења одобрења промени власник, од-

носно корисник, односно закупац грађевинског земљишта 
на коме је балон сала постављена, надлежна организациона 
јединица измениће решење у делу који се односи на име ко-
рисника одобрења, под условом да нови власник, односно 
корисник, односно закупац поднесе захтев у року од 15 
дана од дана промене. 

Продужење рока важења одобрења

Члан 16.
Рок важења одобрења за постављање балон-сале може 

се продужити на захтев корисника одобрења, за наредни 
период до 10 година, под условом да није дошло до промена 
на балон-сали у односу на техничку документацију на осно-
ву које је одобрење издато. 

Захтев се подноси надлежној организационој јединици  
најкасније 6 месеци пре истека рока важења одобрења.

Уз захтев за продужење рока важења одобрења за поста-
вљање балон сале, корисник одобрења прилаже  документа-
цију из члана 9. ове одлуке, изузев техничке документације, 
и доказ о подобности балон сале за коришћење у наредном 
периоду.

Престанак важења одобрења

Члан 17.
Одобрење за постављање балон-сале престаје да важи:
1. истеком рока важења одобрења за постављање,
2. уколико корисник одобрења  балон-салу  не постави у 

року утврђеном одобрењем за постављање,
3. уколико корисник одобрења балон-салу користи су-

протно  намени, 
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4. уколико кориснику одобрења престане својство влас-
ника, односно корисника, односно закупца земљишта  на 
коме је балон сала постављена, а није поднет захтев за про-
мену корисника одобрења,

5. привођењем земљишта намени и
6. у случају када корисник одобрења сам уклони балон--

салу или она буде уклоњена по налогу комуналног инспек-
тора.

Престанак важења одобрења за случајеве из тач. 2. до  6. 
става 1. овог члана и рок за уклањање постављене балон-
-сале, утврђује решењем надлежна организациона јединица. 

Рок за уклањање балон-сале не може бити дужи од  60  
дана од дана коначности решења из става 2. овог члана.

Достављање решења органу надзора

Члан 18.
Примерак решења из чл. 12, 14, 15, 16. и 17. ове одлуке, 

надлежна организациона јединица доставља комуналној 
инспекцији и комуналној полицији.

2. Постављање пресостатичког прекривача

Место и време постављања

Члан 19.
Пресостaтички прекривач може се поставити над 

постојећим отвореним спортским објектом у периоду од 1. 
октобра до 30. априла.

Под постојећим објектом у смислу става 1. oвог члана 
сматра се објекат изграђен у складу са законом који уређује 
изградњу објеката.

Пресостстички прекривач не може се поставити над от-
вореним спортским објектом који је привремено постављен 
на јавној површини у складу са прописом града Београда.

Захтев

Члан 20.
Захтев за издавање одобрења за постављање пресоста-

тичког прекривача може поднети правно или физичко лице 
које је  власник, односно носилац права коришћења или за-
купац отвореног спортског објекта над којим се пресоста-
тички прекривач поставља. 

Документација која се прилаже

Члан 21.
Уз захтев за издавање одобрења за постављање пресо-

статичког прекривача прилаже се:  
– доказ о праву својине, односно праву коришћења или 

закупу отвореног спортског објекта, 
– доказ да је закуподавац сагласан са постављањем пре-

состатичког прекривача на закупљеном спортском објекту,
– информација о локацији,
– техничка документација у три примерка и 
– доказ о уплати административне таксе.

Техничка документација

Члан 22.
Техничка документација из члана 21. ове одлуке садржи:
1) главни пројекат пресостатичког прекривача, који 

чине:
– ситуационо решења (приказ комплекса са свим објек-

тима на њему),

– подаци о функционалним, конструктивним и обли-
ковним карактеристикама пресостатичког прекривача (до-
кументација произвођача),

– разрада техничко-технолошких карактеристика пре-
состатичког прекривача са опремом и инсталацијама,

– решење темељења-анкеровања пресостатичког 
прекривача,

– техничко решење инфраструктуре са начином при-
кључења и уређења слободних површина,

2) сагласност надлежне управе за ванредне ситуације 
на главни пројекат пресостатичког прекривача у складу са 
прописима којима се уређује заштита од пожара и

3) услове и сагласност надлежне организације за заш-
титу културних добара када се отворени спортски објекат 
налази у заштићеној околини непокретног културног добра 
или добра које ужива претходну заштиту.

Техничку документацију из става 1. овог члана потпи-
сује одговорни пројектант одговарајуће струке и иста под-
леже техничкој контроли у складу са законом који уређује 
изградњу објеката.

Важење одобрења

Члан 23.
Одобрење за постављање пресостатичког прекривача се 

издаје са роком важења од 10 година, односно са краћим ро-
ком важења уколико је закуп спортског објекта уговорен на 
краћи период. 

Рок важења одобрења за постављање пресостатичког 
прекривача може се продужавати под условима утврђеним 
овом одлуком.

Садржина решења

Члан 24.
Решење којим се одобрава постављање пресостатичког 

прекривача садржи нарочито: податке о лицу којем се одо-
брење издаје (у даљем тексту: корисник одобрења), број ка-
тастарске парцеле, односно адресу отвореног спорског објекта 
над којим се пресостатички прекривач поставља, рок важења 
одобрења, као и период у којем може бити постављен пресо-
статички прекривач над отвореним спортским објектом. 

Саставни део решења којим се одобрава постављање 
пресостатичког прекривача је техничка документација из 
члана 22. ове одлуке.

Одобрење за коришћење

Члан 25.
Пре почетка коришћења пресостатичког прекривача, 

корисник одобрења је дужан да прибави одобрење за ко-
ришћење пресостатичког прекривача.

Одобрење за коришћење пресостатичког прекривача 
издаје надлежна организациона јединица по поступку за 
утврђивање подобности објекта за употребу предвиђеном за-
коном којим се уређује изградња објеката, у року од осам дана 
од дана достављања акта о подобности објекта за употребу.

Промена корисника одобрења

Члан 26.
Ако се у току важења одобрења за постављање пресоста-

тичког прекривача промени власник, односно корисник, од-
носно закупац отвореног спортског објекта, на захтев новог 
власника, односно корисника, односно закупца тог објекта 
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надлежна организациона јединица измениће решење у делу 
који се односи на име корисника одобрења, под условом да 
захтев поднесе у року од 15 дана од дана промене.

Продужење рока важења одобрења

Члан 27.
Рок важења одобрења за постављање пресостатичког 

прекривача може се продужити на захтев корисника одо-
брења, за наредни период до 10 година, под условом да није 
дошло до промена на пресостатичком прекривачу у односу 
на техничку документацију на основу које је одобрење издато. 

Захтев се подноси надлежној организационој јединици  
најкасније 6 месеци пре истека рока важења одобрења. 

Уз захтев за продужење рока важења одобрења, корисник 
одобрења прилаже документацију из члана 21. ове одлуке, 
изузев техничке документације, и доказ о подобности пресо-
статичког прекривача за коришћење у наредном периоду.  

Престанак важења одобрења

Члан 28.
Одобрење за постављање пресостатичког прекривача 

престаје да важи:
1. Истеком рока важења одобрења
2. Уколико кориснику одобрења престане својство влас-

ника, односно корисника, односно закупца спортског обје-
кта над којим је пресостатички прекривач постављен, а 
није поднет захтев за промену корисника одобрења и

3. Уколико корисник одобрења пресостатички прекри-
вач  користи супротно  намени. 

Престанак важења одобрења за случајеве из тач. 2. и 3. 
става 1. овог члана, утврђује решењем надлежна организа-
циона јединица. 

Достављање решења организационим јединицама

Члан 29.
Примерак решења из чл. 24, 25, 26, 27. и 28. ове одлуке, 

надлежна организациона јединица доставља комуналној 
инспекцији и комуналној полицији и организационој једи-
ници Градске управе града Београда надлежној за утврђи-
вање, наплату и контролу изворних јавних прихода.

III. ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА ОДОБРЕЊА

Члан 30.
Корисник одобрења је дужан да:
– балон-халу спортске намене користи у складу са изда-

тим одобрењем,
– балон-халу спортске намене одржава у уредном и те-

хнички исправном стању,
– о свим променама које су од утицаја на коришћење ба-

лон хале спортске намене обавести надлежну организаци-
ону јединицу, у року од 15 дана од дана настанка промене, 

– уклони балон халу спортске намене по престанку ва-
жења одобрења за постављање.

IV. НАДЗОР

Надлежност

Члан 31.
Надзор над применом ове одлуке врши надлежна орга-

низациона јединица. 

Инспекцијски надзор врши комунална инспекција град-
ске општине.

Контролу над применом одлуке и комунално-полицијс-
ке послове у складу са законом и другим прописима, врши 
комунална полиција.

Овлашћења комуналног инспектора

Члан 32.
Комунални инспектор је овлашћен да у вршењу ин-

спекцијског надзора, осим овлашћења утврђених законом 
и прописима града Београда,  решењем наложи уклањање 
балон хале спортске намене:

– када је балон-хала спортске намене постављена без 
одобрења и

– када је одобрење престало да важи.
Када је балон-хала спортске намене постављена по 

одобрењу за постављање, а користи се без одобрења за 
коришћење из члана 14, односно члана 25. ове одлуке, ко-
мунални инспектор је овлашћен да решењем привремено 
забрани коришћење балон-хале спортске намене и исто-
времено наложи прибављање одобрења за коришћење у 
одређеном року.

Када је балон-хала спортске намене постављена супро-
тно одобрењу за постављање, комунални инспектор је овла-
шћен да решењем наложи да се балон-хала спортске намене 
уподоби условима из одобрења у одређеном року.

Уколико корисник одобрења на поступи по решењу из 
ст. 2. и 3. овог члана, комунални инспектор ће решењем на-
ложити уклањање балон хале спортске намене.

Уколико лице коме је наложено уклањање балон-ха-
ле спортске намене не поступи по решењу комуналног 
инспектора из ст. 1. и 4. овог члана, уклањање балон-хале 
спортске намене наложиће комунални инспектор преко 
другог лица, у складу са законом.

О уклањању балон-хале спортске намене инспектор 
обавештава надлежну организациону јединицу у року од 8 
дана од дана уклањања.

Обавеза омогућавања надзора

Члан 33.
Корисник одобрења, оносно власник или корисник ба-

лон-хале спортске намене, дужан је да лицу овлашћеном 
за вршење надзора омогући прступ и преглед балон хале 
спортске намене, дозволи увид у документацију, достави 
тражене податке и поступа по другим налозима инспектора. 

V. KАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће 

се правно лице, ако:
1. балон-халу спортске намене постави без одобрења 

(члан 4.);
2. балон-халу спортске намене постави или користи су-

протно одобрењу (чл. 12. и 24.)
3. пре почетка коришћења балон-хале спортске намене 

не прибави одобрење за коришћење ( чл. 14. и 25.);
4. поступа супротно чл. 30. и 33. ове одлуке;
5. балон-халу спортске намене не уклони у року из става 

2. члана 35. ове одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и одго-

ворно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 
75.000 динара.
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За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и преду-
зетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се и физичко 
лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Поступање власника постојећих балон-хала
спортске намене

Члан 35.
Власник балон хале спортске намене постављене до дана 

ступања на снагу ове одлуке дужан је да у року од 90 дана од 
дана њеног ступања на снагу поднесе захтев за прибављање 
одобрења за постављање у складу са одредбама ове одлуке.

У случају да власник балон хале спортске намене не под-
несе захтев у року из става 1. овог члана, као и у случају да 
захтев буде одбијен, дужан је да балон-халу спортске наме-
не уклони у року од 60 дана од дана истека рока из става 1. 
овог члана, односно од коначности решења којим се захтев 
одбија.

Примерак решења којим надлежна организациона једи-
ница  одлучује по захтеву из става 1. овог члана, доставља 
се комуналној инспекцији и комуналној полицији.

Уколико власник не уклони балон-халу спортске намене 
у случају из става 2. овог члана, уклањање балон-хале на-
ложиће комунални  инспектор преко другог лица о трошку 
власника.

Ступање на снагу

Члан 36.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 353-268/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 10. Закона о унутрашњој 
пловидби („Службени гласник СРС”, број  54/90 и „Службе-
ни гласник РС”, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05), члана 146. 
Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), члана 8. став 2. тачка 1. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) 
и члана 26. тачка 1. и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТА-
ВЉАЊУ ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА НА ДЕЛУ ОБАЛЕ И ВО-
ДЕНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о постављању пловних објеката на делу обале 

и воденог простора на територији града Београда („Служ-
бени лист града Београда”, број 32/10), назив Одлуке мења 
се и гласи: „Одлука о постављању пловила на делу обале и 
водног простора на територији града Београда”.

Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Овом одлуком уређују се начин одређивања делова 

обале и водног простора на територији града Београда на 
којима се могу постављати пловила, услови и начин поста-
вљања и уклањања пловила, обавезе власника пловила, као 
и вршење надзора над применом одредаба ове одлуке.”

Члан 3.
Члан 2. мења се и гласи:
„Пловила која се у складу са овом одлуком могу поста-

вити на одређеном делу обале и водног простора на терито-
рији града Београда су: угоститељски објекат на води, пло-
вила за потребе марине, пловила за потребе спортског клуба 
на води, пловила за потребе манифестација, пристан и сп-
лав кућица за одмор (у даљем тексту: плутајући објекат).”

Члан 4.
У члану 5. став 8. речи: „зона марина, зона спортских 

клубова на води”, замењују се речима: „зона марина и 
спортских клубова на води”.

У члану 5. после става 9. додаје се нови став, који гласи:
„план се може изграђивати по фазама.”

Члан 5.
У члану 9, после става 1. додају се два нова става, која 

гласе:
„Поступак, спровођење и садржина конкурса, мерила 

за вредновање критеријума и друга питања везана за спро-
вођење конкурса, а посебно питања везана за накнаду коју 
плаћа корисник места за постављање плутајућег објекта 
уређују се актом који доноси Градско веће града Београда.

Акт из става 2. овог члана припрема надлежна организа-
циона јединица Градске управе.”

Члан 6.
У члану 1. брише се став 2.

Члан 7.
У члану 13. став 2. мења се и гласи:
„Критеријум који мора да садржи текст конкурса је ви-

сина понуђене накнаде за постављање плутајућег објекта.”
У члану 13. став 3. брише се.
У члану 13. став 4. мења се и гласи:
„Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве, већ 

ће их неотворене вратити учеснику на конкурсу”.

Члан 8.
Члан 14. став 1. мења се и гласи:
„Комисија врши рангирање учесника на конкурсу при-

меном критеријума из члана 13. став 2. ове одлуке, у складу 
са актом из члана 9. став 2. ове одлуке и на основу изврше-
ног рангирања сачињава предлог ранг-листе.”

Члан 9.
Члан 15. став 4. мења се и гласи:
„Уколико се један или више најбоље рангираних учесни-

ка на конкурсу у оквиру зоне не изјасни о избору места у 
оквиру те зоне, конкурс се понавља за овај број места коли-
ко се најбоље рангираних учесника није изјаснило о избору 
места у оквиру те зоне.”

Члан 10.
У члану 21. став 2. мења се и гласи:
„Пловила за потребе спортског клуба на води чини скуп 

пловила у власништву спортског клуба регистрованог за 
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спортове на води код надлежног министарства, у складу 
са законом, а према критеријумима утврђеним од стране 
Спортског савеза Београда.”

Члан 11.
Члан 22. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Сплав кућице за одмор постављају се на местима 

одређеним планом у оквиру зона сплав кућица за одмор, 
као и на деловима обале на којима планом није забрањено 
постављање плутајућих објеката, осим на деловима обале 
који су планом предвиђени за другу намену.

Пловила за потребе спортског клуба на води постављају 
се на местима одређеним планом у оквиру зона марина и 
спортских клубова на води.”

Члан 12.
У члану 31. став 1. речи: „пловеће постројење”, замењују 

се речју: „пловило”.
У члану 31. став 2. мења се и гласи:
„Пристани се постављају на местима која су планом 

одређена за њихово постављање, као и на деловима обале 
на којима планом није забрањено постављање плутајућих 
објеката.”

У члану 31. после става 2. додаје се нови став, који гласи:
„Пристане који су постављени у складу са одредбама 

ове одлуке могу под комерцијалним условима користити 
физичка и правна лица за краткотрајно пристајање својих 
пловила са сопственим погоном, у складу са условима 
утврђеним од стране корисника места за постављање прис-
тана, под условом да се тиме не угрожава обављање делат-
ности због које је одобрено постављање пристана.”

Члан 13.
У члану 47., после алинеје 4. додаје се нова алинеја, која 

гласи:
„– привезивање пловила за плутајући објекат за који је 

издато одобрење за постављање, као и повећање габарита 
плутајућег објекта у односу на пројекат на основу којег је 
издато одобрење за постављање тог плутајућег објекта.”

Члан 14.
У члану 51. став 1, после тачке 5. додаје се нова тачка 

која гласи:
„6) привеже пловило за плутајући објекат за који је из-

дато одобрење за постављање, или повећа габарит плу-
тајућег објекта у односу на пројекат на основу којег је изда-
то одобрење за постављање тог плутајућег објекта (члан 47. 
алинеја 5).”

Члан 15.
У поглављу II, члану  3, члану 4, члану 5. ст. 6, 7. и 8, чла-

ну 6. став 2, поглављу III, члану 7. ст. 1. и 2, члану 8, члану 12. 
став 2, члану 16. ст. 1, 2, 3, 4, 5. и 6, члану 18. став 1. ал. 1. и 2. 
и став 2, члану 19, члану 20. ст. 2. и 3, члану 21. став 1, члану 
24. став 2, члану 25. став 2. члану 26. ст. 3. и 5, члану 31. став 
2, члану 36. ст. 1. и 2. ал. 1. и 2, поглављу IV, члану 37, члану 
38, члану 39, члану 40. став 1. тачка 1. и став 2, члану 41, чла-
ну 42. став 1. ал. 1. и 2, ст. 2, 4. и 5, члану 43. ал. 2. и 3, члану 
49. став 1. тач. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. и 16. и члану 
50. став 1, речи: „пловни објекат”, замењују се речима: „плу-
тајући објекат”, у одговарајућем броју и падежу.

Члан 16.
У поглављу II, члану 4, члану 5. ст. 5, 7. и 8, члану 7. став 

2, члану 36. ст. 3. и 5, члану 40. став 1. алинеја 2, члану 41. 
став 1, члану 49. став 1. тач. 10. и 11. и члану 51. став 1. тач. 

1, речи: „водени простор”, замењују се речима: „водни прос-
тор”, у одговарајућем броју и падежу. 

Члан 17.
У поглављу III – поднаслов 1 и члану 9, речи: „марина у 

току”, замењују се речима: „пловила за потребе марине”, у 
одговарајућем броју и падежу. 

Члан 18.
У поглављу III – поднаслов 2, члану 22. став 3, члану 23. 

ст. 2. и 3, члану 24. став 2, члану 25. ст. 2. и 3, члану 26. ст. 
1, 2, 5. и 7, члану 27, члану 28, члану 30. и члану 49 став 1. 
тачка 5, речи: „спортски клуб на води”, замењују се речима: 
„пловила за потребе спортског клуба на води”, у одгова-
рајућем броју и падежу. 

Члан 19.
У поглављу III – поднаслов 4, речи: „пловних објеката за 

потребе манифестација”, замењују се речима: „пловила за 
потребе манифестација”. 

Члан 20.
У поглављу IV, члану 43. алинеја 1, члану 44, члану 45, чла-

ну 46, члану 47. ал. 1, 3. и 4, члану 49. став 1. тачка 12. и члану 
51. став 1.  тач. 2, 4. и 5, речи: „пловни објекат”, замењују се 
речима: „пловило”, у одговарајућем броју и падежу. 

Члан 21.
У члану 16. став 4, члану 34. став 2. и члану 36. став 2. 

алинеја 2, речи: „исправа о способности за пловидбу”, за-
мењују се речима: „исправа о способности за плутање”, у 
одговарајућем броју и падежу. 

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-263/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 146. Закона о планирању 
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10 
и 24/11) и члана 31. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА 
И НАЧИНУ ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКА-

ТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ 

Члан 1.
У Одлуци о условима и начину постављања привреме-

них објеката на јавним површинама у Београду („Службени 
лист града Београда”, број 31/02 – пречишћен текст, 11/05, 
29/07, 61/09 и 24/10), у члану 2, у ставу 2, тачка на крају чла-
на замењује се зарезом и додају речи: „као и монтажни обје-
кат за рекреацију и забаву деце”.

У истом члану, после става 9. додаје се нови став који 
гласи:

„Монтажни објекат за рекреацију и забаву деце је обје-
кат лаке конструкције, отвореног или полузатвореног типа, 
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уз могућност наткривања, унутар којег се поставља опрема 
за рекреацију и забаву деце.”

Члан 2.
У члану 11. став 2. после речи: „циркусе”, додају се речи: 

„монтажне објекте за рекреацију и забаву деце”.

Члан 3.
У члану 17а. став 1. мења се и гласи:
„Одобрење за постављање забавних паркова, цирку-

са, спортских објеката и других монтажних објеката за 
извођење културних, спортско-рекреативних и других 
сличних програма комерцијалног типа, на захтев заинтере-
сованих лица, за подручје градских општина издаје органи-
зациона јединица управе градске општине надлежна за ко-
муналне послове.”

У истом члану, после става 1. додају се два нова става 
који гласе:

„Одобрење за постављање монтажних објеката за рекре-
ацију и забаву деце, као и спортских објеката и других мон-
тажних објеката за извођење културних, спортско-рекреа-
тивних и других сличних програма некомерцијалног типа, 
на захтев заинтересованих лица издаје организациона једи-
ница Градске управе града Београда надлежна за комуналне 
послове.

Одобрење из ст. 1. и 2. овог члана издаје се у форми ре-
шења, уз пртеходну сагласност организационих јединица 
Градске управе града Београда надлежних за послове ур-
банизма и саобраћаја и организације којој је та површина 
поверена на управљање, коришћење и одржавање, а у прос-
торним културно-историјским целинама и целинама које 
уживају претходну заштиту, уз услове и сагласност надлеж-
ног завода за заштиту културних добара.”

У истом члану, у ставу 3. речи: „забавних паркова, цир-
куса и спортских објеката” замењују се речју: „објеката”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-244/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. 
априла 2011. године, на основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 и 
64/10) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУ-

ГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 1.
У Одлуци о постављању тезги и других покретних при-

времених објеката („Службени лист града Београда”, број 
31/02 – пречишћен текст, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 и 24/10), 
у члану 15, у ставу 1, речи: „по један објекат из члана 6. ове 
одлуке” замењују се речима: „један конзерватор за сладолед 
и две расхладне витрине”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 352-245/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 9. став 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
број 62/06) и члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14. Статута 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 
и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О  ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  О  ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРА-

ТИВНИМ ТАКСАМА 

Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама 

(„Службени лист града Београда”, бр. 43/07, 53/08, 48/09, 
60/09 и 45/10), у Таксеној тарифи која је саставни део ове 
одлуке, у тарифном броју 4. после тачке 2. додаје се нова та-
чка која гласи:

3. Решење за постављање монтажних обје-
ката за рекреацију и забаву деце, као и спорт-
ских објеката и других монтажних објеката за 
извођење културних, спортско-рекреативних и 
других сличних програма некомерцијалног типа

9.635

У тарифном броју 7. после тачке 9. додају се нове тачке 
које гласе:

10. Решење за постављање балон-хале 
спортске намене – балон-сале 32.130

11. Решење за постављање балон-хале 
спортске намене – пресостатичког покривача 21.400

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 43-250/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 11. став 1. и члана 18. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 
гласник РС”, број 62/06) и члана 25. став 1. тачка 7. и члана 
31. тачка 14. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама за тери-

торију града Београда („Службени лист града Београда”, 
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бр. 30/02, 7/03, 10/03, 18/03, 30/03, 14/04, 37/04, 29/05, 
19/07, 43/07, 51/08, 53/08, 60/09, 14/10, 22/10 и 45/10), 
у Таксеној тарифи, која је саставни део одлуке, у тарифном 
броју 7. тачка 2. брише се.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 43-251/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 13. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), 
члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Службе-
ни гласник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЛИ-
НИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о јавном линијском превозу путника на те-

риторији града Београда („Службени лист града Београда”, 
број 61/9), у ставу 2. члана 36. заграда и речи у загради „у 
даљем тексту: овлашћено лице”, бришу се.

У истом члану, ставови 4. и 5. мењају се и гласе:
„Путник који је у возилу затечен без исправе или са не-

исправном возном исправом дужан је да на захтев конт-
нролора плати доплатну какрту, у висини утврђеној ценов-
ником и потом настави започету вожњу.

Путнику из става 4. овог члана који не поступи по захте-
ву контролора, контролор ће уручити опомену која обавез-
но садржи:

– податке о путнику (име, презиме, матични број и сл.),
– висину накнаде утврђене ценовником из става 4. овог 

члана,
– датум доспећа,
– линију јавног превоза, гаражни број и врсту возила,
– датум издавања и
– потпис и службени број контролора.”

Члан 2.
У члану 39. став 2. после речи „става 1.”, речи „алинеје 2.” 

замењују се речима „алинеје 1.”.

Члан 3.
У члану 45. став 3. после речи „послове”, додају се речи 

„комуналну полицију”.
Члан 4. 

У члану 50. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
„Контролу примене ове одлуке и комунално-полицијске 
послове, у складу са Законом о комуналној полицији и дру-
гим прописима врши Комунална полиција”.

Члан 5. 
У члану 52. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” за-

мењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.

У члану 52. став 2. речи: „од 250 до 25.000 динара” за-
мењују се речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

Члан 6.
У члану 53. став 1. речи: „од 5.000 до 500.000 динара” за-

мењују се речима: „од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара”.
У члану 53. став 2. речи: „од 250 до 25.000 динара”  за-

мењују се речима: „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

Члан 7.
У члану 54. после става 1. додаје се нов став 2. који гласи:
„Новчаном казном на лицу места од 2.500,00 динара 

казниће се за прекршај путник ако у возилу нема важећу и 
исправну возну исправу (члан 36. став 2.)”.

Досадашњи став 2. постаје став 3. и мења се тако да гласи:
„Новчану казну на лицу места наплаћује инспектор за 

друмски саобраћај и комунални полицајац”.

Члан 8.
У члану 55. речи „од 250 до 25.000 динара” замењују се 

речима „од 2.500,00 до 75.000,00 динара”.

Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина града Београда
Број 34-252/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана 9. став 4. Закона о со-
цијалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности 
грађана („Службени гласник РС”, бр. 36/91 – 115/05)  и чла-
на 31. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10),  донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ПРАВИМА У СО-

ЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ БЕОГРАДА 

Члан 1.
У Одлуци о правима у социјалној заштити Београ-

да („Службени лист града Београда”, бр. 23/05, 4/07, 61/09, 
60/10 и 37/10), у члану 10. после речи „дуплих близанаца” 
реч „и” брише се и ставља зарез, а после речи „способна за 
рад” брише се тачка и додају речи „жена према којој је извр-
шено насиље у породици, по изласку из Сигурне куће”.

Члан 2.
После члана 13. додају се чланови 13а–13г. који гласе:

„Члан 13а.
Жена према којој је извршено насиље у породици, право 

на сталну новчану помоћ остварује од дана изласка из Си-
гурне куће, а најдуже 12 месеци.

Право из става 1. овог члана обезбеђује се месечно, и то:
а) за жену без деце – у месечном износу од 11.000,00 ди-

нара;
б) за жену са једним дететом – у месечном износу од 

16.000,00 динара;
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в) за жену са двоје деце – у месечном износу од 21.000,00 
динара, а

за жену са троје и више деце у месечном износу од 
26.000,00 динара.

Члан 13б.
Право из члана 13а. става 1. остварује жена према којој 

је извршено насиље у породици, по изласку из Сигурне 
куће под следећим условима:

– да се пре подношења захтева за признавање права на 
сталну новчану помоћ, као жртва породичног насиља нала-
зи на евиденцији Градског центра за социјални рад у Бео-
граду;

– да подносилац захтева има регулисано пребивалиште 
на територији града Београда, најмање 12 месеци пре уласка 
у Сигурну кућу;

– да редовни месечни укупни приходи подносиоца за-
хтева не прелазе износ од 20.000,00 динара;

– да подносилац захтева не поседује имовину у влас-
ништву по основу које може да оствари приход, и

– да подносилац захтева није повратник у Сигурну кућу 
у моменту ступања на снагу одлуке.

Члан 13в.
Захтев за признавање права из члана 13а. става 1. подно-

си се Градском центру за социјални рад најкасније до дана 
престанка смештаја у Сигурној кући.

Члан 13г.
Корисник права из члана 13а. става 1. дужан је да Град-

ском центру за социјални рад пријави сваку промену од 
утицаја на признато право у року од 15 дана од дана настале 
промене.”

Члан 3.
У члану 17. мења се став 3. и гласи: „дневни боравак у 

дневним центрима за стара и одрасла лица остварује се у 
трајању од 12 сати дневно сваког дана у седмици, осим су-
боте и недеље.

Члан 4.
Члан 32к. мења се и гласи:
„Право на социјално становање у заштићеним услови-

ма остварују социјално угрожене стамбено необезбеђене 
породице, односно појединци са пребивалиштем на тери-
торији града Београда, избеглице и интерно расељена лица 
смештена у колективним центрима на територији града 
Београда или другим видовима смештаја са пријављеним 
боравиштем на територији града Београда, чији приходи 
по члану породице не прелазе износ нивоа социјалне сигур-
ности за једночлану породицу по прописима из социјалне 
заштите.

Право на социјално становање у заштићеним услови-
ма остварују породице, односно појединци из става 1. овог 
члана ако испуњавају и један од следећих услова:

– да су жене старије од 60 година, а мушкарци од 65 го-
дина;

– да члан породичног домаћинства има утврђено телес-
но оштећење од 80%–100% по прописима о пензијском и 
инвалидском осигурању;

– да је члан породичног домаћинства дете ометено у 
развоју;

– лица и породице, које због физичких или менталних 
болести и хроничне болести члана породице не могу да 
обезбеде услове за живот и

– самохрани родитељ.

Приход по члану породице из става 1. овог члана увећа-
ва се за 20 процената за избеглице смештене у колективним 
центрима на територији града Београда или другим видо-
вима смештаја са пријављеним боравиштем на територији 
града Београда.”

Члан 5.
У члану 33. иза става 2. додаје се став 3. који гласи:
„Градски центар за социјални рад у Београду шестоме-

сечно преиспитује услове за коришћење права из члана 13а. 
става 1.”

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 5-262/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 12. тачка 13. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
31. тачка 15. Статута града Београда („Службени лист гра-
да Београда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са одредбама Закона 
о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у 
условима економске кризе („Службени гласник РС”, број 
45/10), као и одредаба Уредбе о начину предлагања проје-
ката чија је реализација у функцији подстицања грађевин-
ске индустрије Републике Србије и о праћењу динамике 
финансирања тих пројеката („Службени гласник РС”, бр. 
50/10, 60/10 и 64/10),  донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗАДУЖЕЊУ ГРА-
ДА БЕОГРАДА (О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ ОТПЛАТЕ 
ДУГА) У ФУНКЦИЈИ ПОДСТИЦАЊА ГРАЂЕВИНСКЕ 
ИНДУСТРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, А ПО ПРОЈЕКТИ-

МА КОЈЕ ЈЕ КАНДИДОВАО ГРАД БЕОГРАД

Члан 1.
У Одлуци о задужењу града Београда (о прихватању 

обавеза отплате дуга) у функцији подстицања грађевинске 
индустрије Републике Србије, а по пројектима које је кан-
дидовао град Београд  („Службени лист града Београда”, 
број 32/10), назив одлуке мења се и гласи:

„Одлука о прихватању отплате дуга у функцији под-
стицања грађевинске индустрије Републике Србије, а по 
пројектима које је кандидовао град Београд”.

Члан 2.
Члан 1. мења се и гласи:
„Сагласно закључцима Владе Републике Србије 05 број: 

351-5941/2010 од 19. августа 2010. године, 05 број: 351-
6469/2010-1 од 9. септембра 2010. године и 05 број: 351-
2226/2011 од 24. марта 2011. године, у циљу реализације 
подстицања грађевинске индустрије Републике Србије, а у 
складу са Законом о подстицању грађевинске индустрије 
Републике Србије у условима економске кризе, град Београд 
прихвата обавезу отплате дуга у смислу одредаба Уредбе 
Владе о начину предлагања пројеката чија је реализација у 
функцији подстицања грађевинске индустрије Републике 
Србије и о праћењу динамике финансирања тих пројеката.”
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Члан 3.
У члану 2. став 1. после тачке 10. додаје се нова тачка 

која гласи:
„11) Санација и адаптација отвореног стадиона Спорт-

ско-рекреативног центра Ташмајдан;”.

Члан 4.
У члану 5. став 1. алинеја 5. мења се и гласи:
„– накнада за обраду захтева: 0,5% од 90% вредности 

пројекта, и плаћа се једнократно приликом повлачења сред-
става”.

У истом члану и ставу, после алинеје 5. додаје се нова 
алинеја која гласи:

„– трошкови платног промета које Фонд за развој Репу-
блике Србије има према Управи за Трезор”.

Члан 5.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 4-249/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана  9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00) 
и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА СТЕВАНУ РАИЧ-

КОВИЋУ

Члан 1.
Подиже се спомен-обележје Стевану Раичковићу на 

простору парка Калемегдан, у делу парка за који је пред-
виђено постављање споменика великанима књижевности, 
музике и сликарства, а између споменика Симеона Роксан-
дића и споменика Милошу Н. Ђурићу, у Београду.

Члан 2.
Спомен-обележје које сачињавају биста и постамент по-

диже се средствима из буџета града Београда, Секретарија-
та за културу.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Секретаријат за комуналне и стамбене послове, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове и Завод 
за заштиту споменика културе града Београда.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-255/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана  9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00) 
и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА ЛАЗИ КОСТИЋУ

Члан 1.
Подиже се спомен-обележје Лази Костићу на простору 

парка Калемгдан, у делу парка за који је предвиђено поста-
вљање споменика великанима књижевности, музике и сли-
карства уз стазу око ронделе са фонтаном „Борба” уз спо-
меник Ђури Даничићу.

Члан 2.
Спомен-обележје које сачињавају биста коју финансира 

Српска академија наука и уметности и постамент подиже се 
средствима из буџета града Београда, Секретаријата за кул-
туру.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
и Завод за заштиту  споменика културе града Београда.

Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-256/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с.р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана  9. Одлуке о подизању и 
одржавању споменика и скулптуралних дела на територији 
града Београда („Службени лист града Београда”, број 3/00) 
и члана 31. тачка 7. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА МИЛУТИНУ МИ-

ЛАНКОВИЋУ

Члан 1.
Подиже се спомен-обележје великану српске и светске 

науке Милутину Миланковићу у парку Милутина Ми-
ланковића на Врачару, који се налази између Булевара ос-
лобођења, Пастерове улице и Тиршове улице, у којем је за 
микролокацију одређена централна позиција на осовини 
главне прилазне стазе згради Опсерваторије, на простору 
између укрсница са пешачким дијагоналним комуникација-
ма унутар поменутог парка.

Члан 2.
Спомен-обележје које сачињавају споменик и постамент 

подиже се средствима из буџета града Београда, Секретари-
јата за културу.

Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Секретаријат за 

културу, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
и Завод за заштиту  споменика културе града Београда.
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Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 6-257/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу Закона о јавним службама 
(„Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), Закона о 
класификацији делатности („Службени гласник РС”, број 
104/09), Уредбе о класификацији делатности („Службени 
гласник РС”, број 54/10) и члана 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10),  донела је

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЦЕНТРА ДЕЧЈИХ ЛЕ-

ТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА БЕОГРАДА 

Члан 1.
Овом одлуком мења се оснивачки акт – Решење о осни-

вању Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Бе-
ограда, бр. 528/56 од 23. фебруара 1956. године.

Члан 2.
Оснивач Центра дечјих летовалишта и опоравилишта 

града Београда је град Београд.
Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Бео-

града је основан за заједнички и активан одмор, рекреацију, 
здравствену заштиту, исхрану и васпитно-образовни рад 
деце и омладине, опоравак и климатско лечење.

Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Бео-
града је установа од посебног друштвеног интереса и значаја.

Члан 3.
Назив установе је Центар дечјих летовалишта и опора-

вилишта града Београда (у даљем тексту: центар).
Седиште центра је у Београду, Ул. Рисанска бр. 12.
Центар не може променити седиште без сагласности ос-

нивача.

Члан 4.
Делатност центра је:
– да организује боравак предшколске и школске деце до 

15 година старости, предвиђен планом рада предшколских 
установа и основних школа, које доносе надлежни органи;

– да у току целе године обезбеђује услове за заједнички 
и активан одмор, рекреацију, здравствену заштиту, исхрану 
и васпитно-образовни рад, опоравак и климатско лечење 
деце, омладине и других корисника.

Шифре делатности центра су:
Претежна делатност центра је:
8891 – делатност дневне бриге о деци
Остале делатности:
7911 – делатност путничке агенције,
5520 – одмаралишта и слични објекти за краћи боравак,
5590 – остали смештај,
8710 – делатност смештајних установа са медицинском 

негом,
4711 – трговина на мало у неспецијализованим про-

давницама, претежно храном, пићима и дуваном,

4719 – остала трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама,

5621 – кетеринг,
5610 – делатности ресторана и покретних угости-

тељских објеката,
8510 – предшколско образовање,
855   – остало образовање,
9321 – делатност забавних и тематских паркова,
7721 – изнајмљивање и лизинг опреме за рекреацију и 

спорт,
9313 – делатност фитнес клуба,
9329 – остале забавне и рекреативне делатности.
Центар не може променити делатност без сагласности 

оснивача.

Члан 5.
Центар обавља делатност преко своје радне једини-

це Дирекције која се налази у Београду, Ул. Рисанска бр. 
12, и пословним јединицама: Рудник на Руднику, Букуља 
у Аранђеловцу, Станишинци на Гочу, Митровац на Тари, 
Хвар на Хвару, Јелса на Хвару, Милна на Брачу, Јакљан на 
Јакљану, Промајна код Макарске и Грљевац код Сплита.

Центар има огранак правног лица: „Туристичка агенција 
Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда”.

Огранак је саставни унутрашњи организациони део центра 
и исти нема својство правног лица а све послове у оквиру своје 
делатности обавља у име и за рачун центра као правног лица.

Члан 6.
Средства за рад и функционисање центра се обезбеђују 

сопственим приходима буџетом града Београда и другим 
начинима предвиђеним законом.

Оснивач је у обавези да се стара о изградњи, доградњи, 
пројектном планирању, капиталном одржавању и опре-
мању центра.

Обавеза оснивача је да обезбеђује материјалне, техничке 
и друге потребне услове за несметано обављање основне 
делатности.

Годишњи план и програм рада центар доноси крајем те-
куће године за наредну годину.

Центар подноси извештај о реализацији Годишњег пла-
на и програма рада оснивачу.

Члан 7.
Органи центра су: директор, Управни одбор и Надзорни 

одбор.
Директор центра има заменика.
Директора, заменика директора, Управни одбор и Над-

зорни одбор Центра именује и разрешава оснивач.

Члан 8.
Директор центра руководи установом.
Директор има права и дужности директора предузећа.

Члан 9.
Заменик директора центра учествује у руковођењу уста-

новом.
Права и дужности заменика директора утврђују се Ста-

тутом центра.
Члан 10.

Управни одбор центра има пет чланова, и то: три члана 
представника оснивача и два члана из састава запослених у 
центру.

Чланове Управног одбора из састава запослених име-
нује Оснивач на предлог надлежног органа Центра.
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Члан 11.
Управни одбор:
– доноси Статут центра,
– одлучује о пословању центра,
– усваја Годишњи извештај о пословању и Годишњи об-

рачун,
– доноси Годишњи план и програм рада центра,
– одлучује о коришћењу средстава у складу са законом,
– врши и друге послове утврђене законом и Статутом 

центра.
Члан 12.

Надзорни одбор центра има три члана, и то: два члана 
представника оснивача и један члан из стастава запослених 
радника у центру.

Члана Надзорног одбора из састава запослених именује 
оснивач на предлог надлежног органа центра.

Члан 13.
Надзорни одбор:
– врши надзор над радом и пословањем центра,
– прегледа Годишњи извештај о финансијском посло-

вању и обрачуну средстава,
– о резултатима надзора у писаном облику обавештава 

Управни одбор центра, указује на евентуалне пропусте Уп-
равног одбора, директора и других лица.

Члан 14.
По доношењу ове одлуке центар ће извршити усклађи-

вање интерних аката. 
Члан 15.

Постојећи органи: директор, Управни одбор и Надзорни 
одбор центра, настављају са радом до истека мандата.

Члан 16.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 020-265/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 4. Одлуке о постављању 
пловних објеката на делу обале и воденог простора на тери-
торији града Београда („Службени лист града Београда”, број 
32/10), члана 38. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама („Службени гласник РС”, број 73/10), члана 146. За-
кона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), члана 8. став 2. тачка 1. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и чла-
на 26. тачка 1. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је

ПЛА Н 
МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОВИЛА НА ДЕЛУ ОБА-
ЛЕ И ВОДНОГ ПРОСТОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА (I ФАЗА)

А. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

1. Увод

Град Београд се налази на обалама река Дунава и Саве 
које представљају два међународна пловна пута. Дунав је 

међународни пловни пут, који изградњом пловидбеног 
система Рајна – Мајна – Дунав и Ђердапа, представља ог-
ромно природно богатство и има витални значај за проспе-
ритет подунавских земаља, пружајући услове за привредни 
развој, посебно за развој саобраћаја и размену добара, за 
рекреацију и туризам. Други је Сава, такође међународ-
ни пловни пут, са знатно мањим значајем од Дунава у са-
обраћајном смислу, али са великим значајем у туристичком 
смислу. Обале Саве и Дунава на подручју града Београда, 
представљају привлачно место за постављање објеката на 
води који чине својеврсну туристичку атракцију. 

Израдом плана, регулисаће се општим и посебним 
правилима постављање пловила (угоститељски објекти 
на води, пловила за потребе марине, пловила за потре-
бе спортског клуба, пловила за потребе манифестација и 
пристане и сплав кућице за одмор) на деловима акваторије 
града Београда. 

Према одлуци, планом је обухваћена територија адми-
нистративног подручја града Београда у деловима обале и 
водног простора реке Саве и Дунава. Општине које својом 
територијом излазе на реке су: Нови Београд, Земун, Сур-
чин, Палилула, Стари град, Савски венац, Чукарица, Обре-
новац и Гроцка и могућа је његова фазна израда.

Овај документ представља прву фазу Плана места за по-
стављање пловила на делу обале и водног простора на тери-
торији града Београда и обухвата централно подручје града 
и дефинише зоне и правила за постављање угоститељски 
објекти на води, пловила за потребе марине, пловила за 
потребе спортског клуба и пловила за потребе манифеста-
ција и пристане.

2. Законски основ

Изради плана приступа се на основу Одлуке о поста-
вљању пловила на делу обале и водног простора на тери-
торији града Београда, („Службени лист града Београда”, 
број 32/10) и Одлуке о изменама одлуке о постављању плов-
них објеката на делу обале и водног простора на терито-
рији града Београда („Службени лист града Београда”, број 
10/11).

Правни основ за доношење ових одлукa је Закон о глав-
ном граду („Службени гласник РС”, број 129/2007), Закон 
о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени 
гласник РС”, број 73/10) и члан 31. Статута града Београда 
(„Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10).

3. Циљ израде плана

Према одлуци циљ израде плана је дефинисање зона и 
места унутар зона на којима се може поставити пловило, 
изглед, врста и намена пловила, као и правила постављања 
у складу са условима надлежних институција.

4. Просторни обухват

Према одлуци, планом је обухваћена територија адми-
нистративног подручја града Београда у деловима обале и 
водног простора реке Саве и Дунава. Општине које својом 
територијом излазе на реке су: Нови Београд, Земун, Сур-
чин, Палилула, Стари град, Савски венац, Чукарица, Обре-
новац и Гроцка и могућа је његова фазна израда.

Територија обухваћена Планом места за постављање 
пловила на делу обале и водног простора на територији 
града Београда на основу уређености обала и атракивности 
акваторије, подељена на централно и рубно подручје. 
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План места за постављање пловила на делу обале и вод-
ног простора на територији града Београда – прва фаза, 
обухвата централно подручје Београда.

Централно подручје обухвата акваторију између пла-
нираног моста Земун–Борча, планираног моста на траси 
Спољне магистралне тангенте (Ада Хуја) и Остружничког 
моста на Сави.

5. Врсте и дефиниција пловила 

Пловила која су предмет овог плана су:
а. угоститељски објекти на води, 
б. пловила за потребе марине, 
в. пловила за потребе спортског клуба на води,
г. пловила за потребе манифестација,
д. пристан.

а. Угоститељски објекат на води
Под овом врстом пловила подразумева се:
– брод без сопственог погона адаптиран као угости-

тељски објекат, који није планиран за честа премештања;
– плутајући објекат – сплав на понтонима, наменски из-

грађен као угоститељски објекат.
Према врсти угоститељских услуга које се у објекту пру-

жају угоститељски објекти могу бити: 
– угоститељски објекат за смештај у оквиру којих се пру-

жају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уоби-
чајене у угоститељству или само услуге смештаја (у врсти 
угоститељског објекта: пансион, хостел, преноћиште....и 
други објекти за пружање услуга смештаја),

– угоститељски објекат за пружање услуга исхране и 
пића у оквиру кога се припремају и услужују топла и хладна 
јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића 
(у врсти угоститељског објекта: ресторан, кафана, бар, обје-
кат брзе хране и објекти).

Угоститељски објкат на води има првенствено угости-
тељску намену у оквиру које се могу појавити и различите 
културне манифестације као изложбе, камерна позоришта, 
модне ревије и слично.

б. Пловило за потребе марине 
Пловило за потребе марине (у даљем тексту: марина) је 

плутајући објект намењен за прихват, чување и опремање 
пловила која служе за рекреацију, спорт и разоноду.

На основу Закона о туризму („Службени гласник РС”, 
бр. 36/2009 и 88/2010) „Прихватни објекти наутичког тури-
зма јесу наутичко сидриште, привезиште, туристичко прис-
таниште, марина и наутичко туристички центар. 

Услуге наутичког туризма јесу: прихват, снабдевање, 
чување, изнајмљивање, одржавање и поправка пловних 
објеката наутичког туризма; организовање спортских мо-
тонаутичких активности на води и туристичка крстарења; 
пружање других услуга за потребе наутичког туризма.

Ранг марине прописује надлежни државни орган (нацио-
нална категоризација) и у зависности од категорије потреб-
ни су различити садржаји од друштвених, преко рекреатив-
них, услужних, трговачких и административних делатности. 

Према елементима основних садржаја које марина ис-
пуњава може се установити више категорија по услугама 
(стандардне, луксузно угоститељске, рекреативно спортске) 
и величини (првог реда са капацитетом преко 300 чамаца, 
другог реда за 100 до 300 и трећег реда за око 100 чамаца).

в. Пловила за потребе спортског клуба 
Пловила за потребе спортског клуба на води чини скуп 

пловила у власништву спортског клуба регистрованог за 

спортове на води код надлежног министарства, у складу 
са законом, а према критеријумима утвређеним од стране 
Спортског савеза Београда.

г. Пловила за потребе манифестација
Пловила за потребе манифестација користе се за 

спортске, културне, туристичке или сличне манифестације. 
По својим техничким карактеристикама може сврстати у 
угоститељске објекте на води.

д. Пристан 
Пристан је пловило, односно плутајући објекат намењен 

за пристајање и ограничено задржавање бродова регистро-
ваних за линијски и попречни превоз путника на рекама 
Сави и Дунаву и чамаца регистрованих за попречни превоз 
на реци Сави и рукавцу реке Дунав према Великом ратном 
острву. 

6. Критеријуми за одређивање зона

Критеријуми за одређивање зона дефинисани су на ос-
нову критеријума наведених у Одлуци и условима надлеж-
них републичких и градских органа и организација, као и 
комуналних предузећа. 

7. Услови надлежних институција

За потребе израде Плана прибављени су услови и 
мишљења следећих институција:
институција послато Број предмета Достављено 
Туристичка 
организација Београда

28.09.2010. 32.45 12.10.2010.

Министарство за 
инфраструктуту-
сектор за водни 
саобраћај и 
безбедност пловидбе 
– Лучка капетанија

342-216/06 03.11.2010.

Дирекција за 
унутрашње пловне 
путеве „Пловпут”

11/186-1 14.10.2010.

Секретаријат за 
саобраћај –дирекција 
за јавни превоз

IV-01-34416-2099 14.10.2010.

ЈВП Србијаводе-
БЕОГРАДВОДЕ

7353 10.12.2010.

Секретаријат за 
заштиту животне 
средине

501.2-167/10-V-04 18.11.2010.

ЈКП „Београдски 
водовод и 
канализација”

Д/3334
45479/I4-2/1711
49499/I1-1/938

25.10.2010.
15.11.2010.
08.12.2009./23.10.2010.

ЈКП „Зеленило – 
Београд”

8067/2 14.10.2010.

ЈКП „Градска чистоћа” 11077 08.10.2010.
ЈКП 
„Електродистрибуција 
Београд”

6394/10 12.10.2010.

Министарство 
одбране – управа за 
инфраструктуру

3344-5
3344-4

27.10.2010.

Завод за заштиту 
споменика културе 
града Београда

Р3891/10 20.10.2010.

Завод за заштиту 
споменика културе –
Републике Србије
МУП Управа за 
заштиту од пожара и 
спашавање

217.6-2/2006-09 Као претходни од 
13.10.2006.

Завод за заштиту 
природе Србије

03-2552/2 25.10.2010.
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институција послато Број предмета Достављено 
Хидрометеоролошки 
завод

92-III-1-116/10 10.11.2010.

Градски завод за јавно 
здравље

II-8, 5840/2 27.10.2010.

ГО Гроцка 10.12.2009. Стари услови од 
10.12.2009.

ГО Стари град 355
Сл.

15.11.2010.
08.10.2010.

ГО Сурчин 17,12.2010.

ГО Нови Београд Х-020-1-ПО/2010-370 15.10.2010.
ГО Савски венац Сл/2010 14.10.2010.
ГО Палилула 515/2010 21.10.2010.
ГО Обреновац VI-01 бр. 06-1/445 19.10.2010.
ГО Чукарица III-02 бр.Сл.10 18.10.2010.
ЈП „Ада Циганлија” 2265/1 06.10.2010.

01.11.2010.
Удружење Савски 
сплавари

001 17.11.2010.

Привредна комора 
Србије
Групација за наутичку 
привреду и туризам

VIII-04 бр.33-84/2010 24.12.2010.

Сва безусловна и условљена просторна и функционала 
ограничења на територији 

Града Београда према условима надлежних институција 
приказана су на графичким 

прилозима бр. 1., приказ свих безусловних и условље-
них просторних и функционалних ограничења у обухвату 
границе плана, Р 1: 60000 и бр. 2.1 до 2.11 Приказ свих без-
условних и условљених просторних и функционалних огра-
ничења – детаљни листови, Р 1: 5000.

8. Зоне једнозначног уређења обале и водног простора

Зона је скуп места истоветних просторно функционал-
них карактеристика и услова за постављање пловила дефи-
нисаних овим планом, у складу са Законом о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама. 

Зону дефинише стационажа (као референтна стаци-
онажа у плану је усвојена стационажа Лучке капетаније 
Београд), број зоне, намена, тип објекта који је планиран 
у зони, дужина зоне, величина објекта и максимални број 
места за постављање.

Место за постављање пловила је дато као оријентациона 
позиција плутајућег објекта у зони.

Зоне су дефинисане према степену условљености на:
А. зоне у којима је могуће постављање пловила,
Б. зоне забране,
В. условне зоне забране.
А. Зоне у којима је могуће постављање пловила дефини-

сане су према намени као:
1. зоне угоститељских објеката на води,
2. зоне марина и спортских клубова,
3. зоне неуређене/неусловне обале.
Пристани се постављају на дефинисаним локацијама, 

означеним симболом или геодетским координатама.
1. Зона угоститељских објеката на води је намењена по-

стављању плутајућих објеката угоститељске намене у скла-
ду са садржајима који су дефинисани у поглављу 5. „Врста и 
дефиниција пловила“. 

У централном подручју, у оквиру ове зоне дозвољено је 
постављање само плутајућих објеката угоститељске намене.

2. Зона марина и спортских клубова на води намењена 
је за постављање плутајући објекти са групом основних 
садржаја марине (управа, чување, одржавање чамаца и мо-
тора, санитарни чвор) око којих се формирају зоне за ор-
ганизовано сидрење са одговарајућим воденим прилазима 

и пролазима, а у непосредној вези су и остали објекти и 
делатности проширених функција марине. У оквиру поста-
вљеног пловног објекта марине поред наведених садржаја 
могу се обављати и делатности из области угоститељства, 
културе и туризма као допунске делатности мањег обима. 

У ове зоне такође се постављају и пловила за потребе 
спортског клуба на води.

Локације за пратеће пловне објекте неопходне за нау-
тичке спортове (пристани, радионице, клупске просторије 
и сл.) одређују се начелно у зонама у близини полигона који 
су за те спортове намењени.

3. зоне неуређене/неусловне обале обале су потенцијал-
не зоне у којима је могуће постављање пловила у складу са 
критеријумима и условима из плана, али су оне углавном 
удаљене од насеља, саобраћајно и инфраструктурно нео-
премљене или је сама обала стрма и неприступачна. Опре-
мање тих зона, како би се поставила пловила, тражи већа 
материјална улагања несразмерна атрактивности зоне. По-
тенцијал таквих зона се може повећати већим инвестици-
оним захватима у околини који би не само опремили ло-
кацију инфраструктуром, већ и обезбедили потенцијалне 
кориснике. 

У оквиру ове зоне могуће је постављање свих напред на-
ведених типова пловила. 

Градски пристани се могу постављати у свим зонама, 
као и ван зона, према правилима датим овим планом. 

За потребе међународног и домаћег путничког са-
обраћаја дефинисана је зона пристаништа код бетон хале.

За потребе претакања нафтних деривата дефинисана су 
пристаништа посебне намене.

Објекти за потребе манифестација се могу постављати 
на местима предвиђеним за ове потребе. 

Делови обале и воденог простора на којима је могуће 
дефинисање места за постављање пловила су подељени на 
зоне означене бројевима, како је приказано на графичким 
прилозима (Приказ свих безусловних и условљених прос-
торних и функционалних ограничења-детаљни листови, Р 
1: 5000) и каталошким листовима.

Б. Делови воденог простора на којима постоје безуслов-
на и условљена просторна и функционала ограничења за 
постављање плутајућих објеката, дефинисана су у оквиру 
зона забране и то:

– зона забране – лучка капетанија, комунални објекти, 
плов пут,

– зона за стајање пловила – сидрење,
– зона заштите– завод за заштиту природе Србије,
– зона заштите– завод за заштиту споменика културе,
– саобраћајни коридори,
– пловна пристаништа – Србијаводе,
– места излива преко рампе,
– заштитни појас кишне канализације,
– место излива и прелаза преко насипа – Србијаводе,
– заштитна зона рени бунара,
– заштитна зона цевастих бунара,
– зона заштите водоизворишта.
В. Условне зоне забране су на деловима акваторије где су 

урбанистичким плановима предвиђени саобраћајни кори-
дори, односно изградња мостова. 

До реализације планираног објекта, на тим локацијама 
могуће је постављање пловила, у складу са дефинисаном 
наменом зоне.

9. Остале намене у оквиру акваторије

Делови воденог простора који ће се користити за 
спортске активности и тренинг биће одређени посебним 
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условима Лучке капетаније Београд у складу са важећим 
прописима. 

Полигони за мотонаутичке и друге спортове на води 
(мотонаутичке трке, џет – ски трке, скијашка такмичења и 
друге манифестације на води) одређују се у рукавцу реке 
Дунав (између десне обале и Великог ратног острва) и Гроц-
ка, река Дунав, km 1131 до km 1133.

Тоспашин канал, река Дунав km 1131 до km 1133, десна 
обала су локације погодне за тренинг мотонаутичких спор-
това.

На обалном рубу, наспрам локација одређених за поли-
гон мононаутичких и спортова на води у дужини од нај-
мање 200 m, забрањује се постављање пловећих постројења.

Локација у рукавцу реке Дунав, између десне обале и Ве-
ликог ратног острва испуњава све међународне критерију-
ме за одржавање такмичења и манифестација на води па су 
са њом сагласни Наутички савез Југославије – СЦГ, Скијаш-
ки савез СЦГ и Џет савез Србије. Наменско коришћење те 
локације налаже уклањање свих пловећих постројења од 
обалног руба у дужини од најмање 200 m наспрам хотела 
„Југославија“.

Купалишта и полигони за наутичке спортове у току се-
зоне морају бити прописно обележени.

Полигони за једриличарске и веслачке спортове се 
одређују на реци Дунав, уз десну обалу од km 1172+500 до 
km 1174 и на реци Сави km 3+00 до km 5+00. Обзиром да се 
дати полигони за једриличарска и веслачка такмичења на-
лазе већим делом у међународном пловном путу, за њихово 
коришћење је неопходно строго придржавање чл. 14. и 15. 
Закона о унутрашњој пловидби („Службени гласник РС”, 
број 54/90).

Простор намењен за спорт, рекреацију и разоноду мора 
бити одвојен од пловног пута.

10. Правила за постављање пловила

Правила за постављање објеката дефинисана су као:
– општа правила за постављање пловила,
– посебна правила постављања пловила.
Општа правила за постављање пловила се примењују и 

важе за постављање свих типова ових објеката на обухваће-
ном подручју без обзира у којој се зони налазе.

Посебна правила за постављање пловила дата су за сва-
ку зону посебно, важе заједно са општим правилима за по-
стављање плутајућих објеката и табеларно су приказана у 
каталошким листовима и у табели: Посебна правила за по-
стављање пловила по зонама.

Делови обале који нису под режимом заштите или 
функционалних ограничења, представљају места на којима 
је, за постављање пловила надлежна, организациона једи-
ница Градске управе 

Делови обале који су под режимом заштите или огра-
ничења, представљају места за која ће се дефинисати начин 
коришћења, под посебним условима. 

Општа правила 
Ширина слободне зоне за постављање пловила на реци 

Дунав износи 40 m од уреза воде на обали при ниском пло-
видбеном нивоу*, осим на десној обали Дунава од km 1170 
до km 1171 (km 0 реке Саве),односно продужетку линије 
десне обале рукавца Дунава између обале и Малог ратног 
острва, где се одређује ширина слободне зоне од максимал-
но 30 m.

На реци Сави ширина слободне зоне за постављање 
пловила износи 30 m.

*Коте ниског пловидбеног нивоа дате су у следећој та-
бели:
 општина река стационажа ЕN-NUN
Обреновац Сава 63.71 km 70.34 mnm
Београд Сава 0.00 km 70.10 mnm
Пазова Дунав 1206.30 km 70.88 mnm
Београд Дунав 1174.00 km 70.10 mnm
Гроцка Дунав 1132.00 km 69.80 mnm

Забрањено је постављање плутајућих објеката 50 m уз-
водно и низводно од свих подводних инсталација. 

Дубине у акваторију марина или пристана треба да буду 
обезбеђене на нивоу дубина у пловном путу и износе 3,5 m 
испод ниског пловидбеног нивоа. У маринама нижег ранга 
дубина може бити мања, одређује се на основу категорије 
марине према важећим прописима и условима надлежних 
институција. 

На местима на којима су пројектоване и изведене степе-
нице на изграђеној косој обали, као и 5 m узводно и низ-
водно од степеништа, забрањује се постављање било каквих 
објеката.

Планом одређено место за постављање плутајућег обје-
кта мора бити удаљено:

– од рени бунара у пречнику 120 m,
– од цевастих бунара у пречнику 50 m,
– од водозахвата 800 m узводно и 50 m низводно, од-

носно у зависности од услова надлежног јавног комуналног 
предузећа,

– најмање од моста узводно 50 m и низводно 50 m,
– од градске плаже 500 m узводно и 200 m низводно,
– од обалних рампи узводно и низводно 50 m,
– од другог пловног објекта 10–15 m.
Према члану 7, напред наведене одлуке, на месту за по-

стављање плутајућег објекта мора да постоји довољно ду-
бине при сваком водостају, у складу са наутичко техничким 
условима надлежне Капетаније пристаништа и водопри-
вредним условима. Све акваторије које се користе за 
сидрење и пристајање пловних објеката морају бити обеле-
жене од стране овлашћене установе („Пловпут” – Београд).

На местима где је изграђена регулациона грађевина или 
обалоутврда, а где је предвиђено постављање плутајућих 
објеката, потребно је проверити и санирати постојеће при-
кључке на инфрастуктуру.

Урадити техничку документацију за изградњу нових ве-
зова на деловима уређених обала и довођење потребних во-
дова инфраструктуре по којој ће се, на основу сагласности 
и уз надзор ЈВП „Београдводе“, вршити извођење грађевин-
ских радова.

Није дозвољено постављање елемената за везивање, 
било које врсте објеката и необезбеђених водова на делу 
обалног простора предвиђеног за комуникацију.

На деловима неуређених градских обала, у чијем се за-
леђу налази линија одбране од великих вода (углавном 
земљани насип), приступни пут до зоне за постављање плу-
тајућих објеката, предвидети на местима постојећих рампи 
за прелаз преко насипа. 

Величина се дефинише као максимална површина коју 
пловило заузима на води и максимална површина затворе-
ног дела плутајућег објекта, као и максимална висина изнад 
површине акваторије, односно максимални број затворе-
них етажа изнад платоа понтона. 

Положај пловила се дефинише осовинским растојањем 
и растојањем између два суседна објекта. 

Положај и величина су дефинисани за сваки тип објекта 
посебно.
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Посебна правила
– Угоститељски објекат на води
Угоститељски објекат на води са групом основних и 

пратећих садржаја мора испоштовати следеће параметре:
Максимална површина коју угоститељски објекат може 

заузимати на води је 450 m². 
Објекат може бити висине максимално две етаже (макс. 

6,0m изнад површине воде), односно у циљу очувања ви-
зура може имати максимално једну затворену етажу изнад 
платоа понтона. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру 
корита пловног објекта) остварити једну етажу намење-
ну помоћним просторијама. Изузетно у зони ван пловног 
пута, висина објекта може бити већа од 6 m, али са макси-
мално две етаже (зоне бр. 5 и 6).

Минимално растојање угоститељског објекта од других 
пловила је 15 m. Минимални међусобни осовински размак 
је 45 m.

Дужина пловила – (паралелно са обалом) је А= макс. 30 m.
Изузетно, уколико се брод, који није у функцији пло-

видбе, користи као угоститељски објекат на води, може 
бити максималне дужине 50 m. У том случају, максимално 
је постављање једног пловила у зони уз закуп два места, а у 
складу са условима који ће бити дефинисани Актом доне-
тим од стране Градског већа града Београда.

Оријентациони број објекта по зонама дат је на основу 
минималног осовинског размака. 

– Пловила за потребе марине и спортског клуба на води
Пловила за потребе марине морају испоштовати следеће 

параметре:
Максимална површина коју постављени плутајући 

објекти у функцији марине заузимају на води је 450 m². 
Максимална површина затвореног дела плутајућих обје-

ката за потребе марине је 250 m². 
Објекат може бити висине максимално две етаже (6,0m 

изнад површине воде), односно у циљу очувања визу-
ра може имати максимално једну затворену етажу изнад 

платоа понтона. Могуће је испод платоа понтона (у оквиру 
корита пловног објекта) остварити једну етажу намењену 
помоћним просторијама.

Укупна површина марине са зоном за организовано 
сидрење може захватати простор чије су максималне ди-
мензије:

река Дунав 200 m дуж обале/40 m, 
река Сава 200 m дуж обале /30 m,
рукавац Дунава поред Великог ратног острва 200 m дуж 

обале /150 m.
Минимално међусобно растојање марина као и растојање 

од других пловила је 30 m. С обзиром на велику разноликост 
облика и величина зона за организовано сидрење није дефи-
нисан осовински размак између марина. Оријентациони број 
марина по зонама дат је на основу максималних габарита ма-
рина. У зонама где је предвиђена само једна марина, величи-
на се одређује у односу на максималну дужину зоне.

Спортски клубови у оквиру зона марина и спортских 
клубова, у свему морају испоштовати дефинисане параме-
тре који се односе на марине.

– Пловила за потребе манифестација
За потребе спортских, културних, туристичких или 

сличних манифестација, надлежна организациона јединица 
Градске управе може издати решење којим се организатору 
манифестације привремено одобрава постављање пловила 
на месту одређеном решењем.

Одобрење за постављање објеката ове намене може се 
издати под условом да се место на коме се захтева привре-
мено постављање пловила не налази у зони забране.

Илустративно су дате локације на подручјима општина 
које су заинтересоване за овај начин коришћења акваторије. 

– Пристани
Максимална површина коју пристан заузима на води је 

100 m². Изузетно она може бити и већа.
Минимална удаљеност између пристана и суседних низ-

водних и узводних пловила не сме бити мања од 30 метара. 
Крајња тачка у линији тих објеката према пловном путу не 
сме прелазити крајњу тачку пристана.

С обзиром на перспективне планове за превоз путника, 
за путничке пристане предвиђене су следеће локације:

Река Сава лева обала:
– Ушће – Музеј савремене уметности: km 0+500
– Савски кеј – између „Газеле” и старог трамвајског мо-

ста: km 2+000
– Обала у висини Бежанијског рукавца: 4+400
– Блок 70: km 5+950
– Блок 44: km 6+800
– Блок 45: km 8+000
– Бољевци: km 33+300
Река Сава десна обала:
– Бранков мост: km 1+000
– Савски кеј – између „Газеле” и старог трамвајског мо-

ста: km 2+000
– Сајам: km 2+950
– Крај Чукаричког рукавца
– Ада Циганлија: km 5+450
– Остружница: km 16+500
– Умка: km 21+500
– Обреновац – Забрежје: km 41+700
Река Дунав десна обала
– Галеника: km 1177+000
– Земун: km 1172+850
– Нови Београд – хотел Југославија: km 1171+800
– Дорћол – СРЦ Милан Гале Мушкатировић: km 

1169+950
– Ада Хуја: km 1065+400
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– Винча: km 1144+000
– Гроцка: km 1137+000
Река Дунав лева обала
– Борча: km 1172+350
Пристани се постављају на местима која су планом одређе-

на за њихово постављање, као и на деловима обале на којима 
планом није забрањено постављање плутајућих објеката.

11. Архитектонско и естетско обликовање плутајућих 
објеката

Уколико се брод, који није у функцији пловидбе, корис-
ти као угоститељски објекат на води, треба га прилагодити 
и уредити за потребе угоститељских садржаја. Препоручује 
се бела боја као доминантна. По могућности задржати све 
оригиналне елементе брода. Локација на којој се нарочито 
препоручује постављање ове врсте објекта је део леве обале 
Саве, од стационаже 0+000 до Бранковог моста.

При пројектовању и изградњи новог плутајућег објекта, 
узети у обзир неке обликовне елементе у складу са изгледом 
локације и окружењем на којима се предвиђа постављање и 
који би требали да буду смерница за архитектонско и естет-
ско обликовање: 

Пловни угоститељски објекат на води који има елемен-
те брода (бела боја као преовлађујућа, беле надстрешнице 
и тенде као имитација једара, округли прозори, раван кров-
тераса и сл.) – на делу обале која има уређену обалоутврду 
и шеталиште;

пловни угоститељски објекат у стилу колибе (дрвени 
материјали, кровни покривач трска или дрвена шиндра, 
ограда од дрвених елемената) – на деловима обале која није 
уређена и где постоји изразито растиње у окружењу;

пловни објекти модерне архитектуре, са равним линија-
ма и геометријским елементима (комбинација модерних ма-
теријала са стакленим површинама) – на деловима обале са 
уређеном обалоутврдом, претежно новобеоградски блокови.

Не примењивати материјале уобичајене у стамбеној из-
градњи (опека, цреп, класична столарија).

У односу на уређење обале уз коју се поставља пловни 
објекат, примењују се следећа правила:

уколико је са пешачке стазе могуће визуелно сагледавање 
воденог простора и друге обале реке (нема високог дрвећа 
које заклања поглед) пловни објекти архитектонски треба да 
буду обликовани да омогуће визуелну комуникацију са обале 
на реку и на другу обалу реке. У том смислу објекти треба да 
су доминантно транспарентни, са фасадама паралелним са 
обалом. Препорука је да само помоћни простори (санитарни 
чвор, кухиња и магацини) буду од непровидног материјала. 

Уколико се између пешачке стазе и воде налазе квали-
тетни засади високог дрвећа или друге физичке препреке, 
које спречавају визуелно сагледавање воденог простора и 
друге обале реке могу се постављати и објекти који не мо-
рају да буду доминантно транспарентни својим изгледом. 

12. Приступ објекту на води

Приступ објекту и начин везивања за обалу зависи од 
типа обале. Према условима ЈВП „Београдводе” извршена је 
следећа подела:

Уређене обале у ужем делу насеља са обалоутврдама и 
кејским зидовима (насипима).

Неуређене обале у ужем делу насеља за које је план-
ском и техничком документацијом планирана изградња и 
уређење

Неуређене обале са линијом одбране од великих вода 
(одбрамбени насипи ван ужег дела градског ткива)

Неуређене обале – природно висок терен без одбрамбе-
не линије за одбрану од великих вода

Пројектовање, изградњу приступне стазе и инфраструк-
турних прикључака до објекта као и начин везивања за 
обалу и за пловила урадити у зависности од типа обале и 
у складу са условима надлежне институције (Лучка капета-
нија Београд, ЈВП „Београдводе”). Неопходно је обезбедити 
и њихову сагласност на пројектну документацију и надзор 
над извођењем радова. 

Неопходно је максимално коришћење постојећих везова 
уз њихову санацију. 

Пловило треба да буде привезано са обалом покретним 
мостом односно приступном стазом, једном, а максимум 
две, тако да не омета коришћење нижих платоа на обало-
утврди и зону прилаза дуж обалоутврде. 

Ширина приступне стазе која повезује пловило са оба-
лом је мин.1.5 m. 

Прихватне сајле и сам улаз у објекат не смеју ометати 
пешачки и бициклистички саобраћај по кеју и не смеју уг-
розити или изазвати оштећење обале.

Подна конструкција моста мора да буде од материјала 
који не дозвољава проклизавање. Ограда приступног моста 
треба да буде стабилна и безбедна, од чврстог материјала и 
транспарентна.

У случају формирања више марина дуж обале предвиде-
ти једну рампу за опслуживање суседних марина са одгова-
рајућом ширином воденог прилаза.

Приликом обезбеђивања приступа плутајућем објекту 
извршити валоризацију постојеће вегетације у приступној 
зони, задржати и сачувати сва вредна стабла, у свему према 
условима ЈКП „Зеленило – Београд”.

13. Услови за заштиту културних добара

Завод за заштиту споменика културе града Београда је 
прописао мере заштите у односу на значај појединих лока-
ција са аспекта заштите културног наслеђа.

На широј територији града, који обухвата делове обала 
и воденог простора, налази се значајан број културних до-
бара чији је степен заштите дат табеларно:
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не дозвољава се посебни и општи услови општи услови/
мере заштите

1.Бело брдо 
(археолошки локалитет)
2.Старо сајмиште 
(споменик културе)

1.Београдска тврђава
(прост.култ.истор.целина)
2.Старо језгро Земуна
(прост.култ.истор.целина)

1.Топчидер
(прост.култ.истор.целина)
2.Косанчићев венац
(прост.култ.истор.целина)
3.Стари Београд
(прост.култ.истор.целина)
4.Београдски сајам
(предходна заштита)
Лева обала Саве и Десна 
обала Дунава

Предметни простор обухвата делове просторно култур-
но-историјских целина, целина под предходном заштитом, 
као и делове обала појединачних споменика културе, објек-
те и комплексе са статусом предходне заштите који имају 
просторни карактер.

Са аспекта заштите културног наслеђа његови најзначај-
нији и највреднији простори, део су зоне приобаља и оба-
лоутврда. Тако Београдска тврђава и Косанчићев венац „си-
лазе” до реке и постају њен интегрални део.

Опште мере заштите за постављање пловила:
– приступ броду-ресторану не сме да девастира обалу, 

зелене површина и пешачке комуникације
– прилаз објекту на води мора бити крајње једоставан и 

функционалан, без елемената архитектуре и не треба га ак-
центовати оградама, стубовима, порталима

– постављати искључиво пловила у једном нивоу, без 
спратне конструкције, у циљу очувања визура са реке и на 
реку

– у зони пловила морају бити усклађени по типу (бродо-
ви или сплавови) или по обради (боја, мотеријал ...)

– могућа намена: кафеи, галерија, изнајмљивање чамаца, 
пристан за туристичке бродове за разгледање града са реке

Београдска тврђава, Старо језгро Земуна и Бело Брдо 
Винча уз опште мере, тј.услове имају и посебне и то:

Београдска тврђава
Део зоне од бастиона Св. Јакова низводно, тј. простор 

око куле „Небојша”, сада функционише као мала марина, 
коју је потребно уредити. На овом делу зоне је могуће ло-
цирати неколико бродова са различитим наменама који би 
оплеменили простор и послужили и као кратко одмориште 
уз већ постојећу бициклистичку и пешачку стазу , у свему 
према условима /општим мерама заштите.

На преосталом делу обале до СЦ „25. мај” постављање 
пловила је у погледу намене, положаја и карактеристика уз 
посебне услове службе заштите.

Приликом реализације плана места за постављање на 
делу обале и воденог простора на територији града Бео-
града, у предметној зони Београдске тврђаве, обавезна је 
сарадња са Заводом за заштиту споменика културе града 
Београда.

Старо језгро Земуна
– На локацији код „Старог храста” преко пута Кеја ос-

лобођења 37, као и локацији преко пута ресторана „Шаран” 
код кеја ослобођења 8ц дозвољава се формирање платфор-
ми у функцији депоа за чамце и пратеће садржаје за потре-
бе матичних спортских клубова.

– Локација у правцу Ул. Ђуре Ђаковића је према РП Ста-
рог језгра Земуна планирана за марину.

– На делу Кеја од Ул. Ђуре Ђаковића до ресторана „ 
Венеција”, ауторском решењу инж. Драгутина Капуса, 
забрањено је постављати пловних објеката.

– На локацији испред „Старе капетаније”, Кеј осло-
бођења 8, (на месту постојећег стуба у води) и узвод-
но од ресторана „Шаран” ка „Радецском” дозвољава се 

постављање пловила на води према условима тј. према 
општим мерама заштите.

– Приликом постављања пловила водити рачуна да се 
не угрозе приступи и функционосање матичних спортских 
клубова.

– Обавезно је испоштовати смернице за уређење приобал-
ног дела, уграђене у Регулациони план Старог језгра Земуна.

Висина плутајућег објекта је једна етажа, због сагледа-
вања друге обале!

Бело Брдо – Винча
Уз изграђену обалоутврду дозвољава се постављање 

пристана за туристичке бродове који довозе путнике за 
разгледање археолошког локалитета. Такође у функцији 
културног туризма могуће је поставити три ресторана на 
води у зони бр. 88, с тим да ови пловни објекти имају пр-
венствено угоститељску намену у оквиру које се могу поја-
вити различите културне манифестације као узложбе, ка-
мерна позоришта, модне ревије и слично.

Приликом реализације Плана места за постављање 
плутајућих објеката на делу обале и воденог простора на 
територији града Београда у предметној зони, обавезна је 
сарадња са надлежним службама за заштиту споменика 
културе. 

14.Услови за копнени саобраћај

Колски приступ локацијама за постављање плутајућих 
објеката дозвољен је само са јавних саобраћајница, према 
условима организационе јединице Градске управе надлежне 
за послове саобраћаја.

Приступна саобраћајница мора бити одговарајућих ди-
мензија (минимални колски прилаз 4.5 m), како би могла 
да прихвати возила за одношење смећа и против пожарна 
возила.

Снабдевање робом и материјалом као и одвожење ам-
балаже и осталих чврстих отпадака, врши се са јавних са-
обраћајница и колско-пешачких стаза као и воденим путем.

Паркирање возила за запослене и посетиоце могуће је 
на постојећим јавним паркинг површинама, у непосредној 
близини плутајућег објекта. До саме локације треба обезбе-
дити пешачку стазу која заједно са приступом објекту мора 
бити адекватно осветљена и обезбеђена. Омогућити несме-
тано кретање хендикепираним лицима.

15. Услови за прикључење плутајућих објеката на инфра-
структурну мрежу

Водовод
Прикључак плутајућег објекта на водоводну мрежу из-

вести у складу са условима ЈКП „Водовод и канализација” 
са којом власник закључује уговор о коришћењу воде.

Канализација
Плутајући објекти се не смеју повезати на објекте град-

ске канализације. Није дозвољено директно упуштање от-
падних вода у водоток. Плутајући објекат мора да поседује 
непропусни танк који мора да испуњава важеће санитарно-
техничке услове. Танкове треба да празни за то овлашћена 
ЈКП ( са којом власник закључује уговор) и да односи на ме-
сто које одреди надлежни санитарни орган.

Сплавови кућице за санитарно употребљене воде кори-
сте монтажне санитарне чворове са саморазградњом.

– електроенергетска мрежа
Планиране пловне објекте напајати са постојеће и пла-

ниране дистрибутивне мреже 10Kv. Напајање вршити из 
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планираних кабловских прикључних ормана смештених на 
неплавном делу обале. 

Постављањем пловила у зони надземних водова морају 
се задовољити прописане сигурносне удаљености и сигур-
носне висине, према Правилнику о техничким нормативи-
ма за изградњу електроенергетских водова називног напона 
од 1Kv до 400 Kv („Службени лист СФРЈ”, број 65/88). За из-
градњу и постављање планираних објеката у близини над-
земних водова потребно је израдити елаборат којим ће се 
извршити провера прописаних растојања.

Манипулативни простор пловних објеката у приобал-
ном појасу опремити инсталацијама јавног осветлења. На-
пајање јавног осветлења ће се вршити из постојеће електри-
чне мреже јавног осветљења. Мрежу 1 Kv јавног осветлења 
извести подземно, у рову потребних димензија. 

На местима где се очекују већа механичка напрезања тла и 
тамо где може доћи до оштећења подземних водова, исте пос-
тавити у кабловску канализацију или кроз заштитне цеви.

Прикључак на електромрежу извести у складу са усло-
вима „Електродистрибуције Београд” или друге надлеж-
не организације са којом власник закључује уговор о ко-
ришћењу.

– Евакуација отпада
За одлагање смећа потребно је обезбедити потре-

бан број контејнера и поставити их уз завршни сегмент 
приступне саобраћајнице испред обалоутврде.

Власник је дужан да закључи уговор са ЈКП „Градска 
чистоћа” или другим надлежним комуналним предузећем 
за одношење смећа. 

16. Заштита природе

На делу обале и воденог простора на територији Бео-
града налази заштићено природно добро „ Велико ратно 
острво” које је заштићено као предео изузетних одлика ре-
шењем Скупштине града Београда од 11. априла 2005. годи-
не („Службени лист града Београда” број 7/2005). 

Мало ратно острво (Коњска ада), низводно крај Аде Ци-
ганлије као и врбаци на десној обали Саве представљају 
важне локације за зимовање малог корморана Phalacrocorax 
pygmaeus, законом заштићена и глобално угрожене врсте. У 
току зиме на овим локацијама борави и до 3% укупне ев-
ропске популације ове врсте. На овим локацијама није до-
звољено постављање пловних објеката, као и у њиховој не-
посредној близини. 

Приликом постављања пловила на свим планираним 
локацијама у обалном делу неопходно је испоштовати сле-
деће услове заштите природе и животне средине:

– изградњу пловила извести тако да позицијом, габари-
тима, материјалима, изгледом и начином коришћења укло-
пи у околни простор и намену, тј. не смеју се угрозити или 
нарушити природне вредности и пејзажне одлике простора;

– при изградњи плутајућих објеката и прилаза, све виш-
кове земље, грађевинског материјала, као и евентуални от-
пад, по завршетку радова уклонити и депоновати на лока-
цију и под условима које ће одредити надлежна општинска 
комунална служба;

– у случају хаваријских оштећења и изливања моторних 
уља и горива у току припреме локације и при изградњи, од-
носно постављања пловних пристана и пратећих објеката, 
оштећења се морају одмах санирати ради спречавања даље 
деградације животне средине или пак депоновати под усло-
вима надлежне комуналне службе. Потпуна и што бржа са-
нација локације у оваквим ситуацијама је обавезна.

– неопходно је спречити, односно онемогућити сваки 
вид загађења воде и земљишта од стране пловних објеката;

– сва пловила која се постављају морају имати решен од-
вод отпадних и фекалних вода (пречишћавање, танкови) и 
оне се ни у ком случају не смеју слободно испуштати у реку;

– комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлага-
ти на начин који је прописала надлежна комунална служба;

– власник односно корисник плутајућег објекта је дужан 
да спречи изливање штетних материја (уља, горива, детер-
гената и сл.) у реку;

– власници односно корисници плутајућих објеката су 
обавезни да након окончања свих радова на изградњи одр-
жавају максимални ниво комуналне хигијене;

– у случају напуштања локације, власник је обавезан да 
у року од седам дана уклони изграђени прилаз и плутајуће 
објекте и локацију доведе у првобитно стање;

– на плутајуће објекте се не смеју постављати јаки ре-
флектори и ласери (ротирајући и фиксни ) усмерени у ви-
сину или ка реци, како би се избегли негативни ефекти на 
миграторне врсте птица. Осветљење треба поставити тако 
да испуни услове за безбедност прилаза људи и безбедност 
речне пловидбе и при томе избећи осветљавање шире око-
лине објекта; 

– власник, односно корисник пловила је дужан да спре-
чи нагомилавање отпада донесеног реком и да га редовно 
уклања;

– објекти морају да задовоље важеће законе и прописе 
који третирају проблематику буке.

17. Заштита животне средине

Планирати изградњу водонепропусног платоа за мани-
пулацију са отпадним материјама и материјалима пореклом 
из уклоњених пловних објеката, са сабирним шахтом за при-
купљање процедних вода, без могућности оцеђивања у реку.

18. Зелене повшине

Решењем о стављању под заштиту природног добра 
„Велико ратно острво”, исто је поверено на управљање, од-
носно старање ЈКП „Зеленило – Београд”. Такође се Одлу-
ком о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреа-
тивних површина („Службени лист града Београда”, бр. 
12/01, 15/01, 11/05, 23/05 и 29/07) одређене зелене јавне 
површине дуж уређених обала река које уређује и одржава 
ЈКП „Зеленило – Београд”.

За потребе ЈКП „Зеленило – Београд”, предвиђена су 
пристаништа која су у функцији пристајања њихових пло-
вила:

Река Дунав – десна обала – ст. km. 1169+000 – 1170+0000, 
место СЦ „25 Мај” до платоа Кула „Небојша”, дужине од 25 
m, један пловни пристан,

Река Дунав – десна обала- ст. km. 1171+500 – 1173+500, 
потез рукавац Дунава, дуж комплекса хотела Југославија до 
старе Капетаније Земун, два пловна пристана са дужином 
обале од по 25.0 m,

Река Сава – десна обала – ст. km. 0+250 – 0+400, по-
тез Савско пристаниште, дужина до 25 m, за један пловни 
пристан,

Река Сава – десна обала – ст. km. 2+750 – 3+250, потез 
савски амфитеатар – Београдски сајам, дужина од 25.0 m, за 
један пловни пристан,

Река Сава – лева обала – ст. km. 1+750 – 2+250, потез 
„Старо сајмиште”, дужина од 25 m, за један пловни пристан,

Река Сава – лева обала – ст, km. 6+000 – 7+250, потез 
новобеоградски блокови, дужина од 50.00 m, за два пловна 
пристана.
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19. Мере заштите од пожара

Ради заштите од пожара плутајући објекти морају бити 
реализовани према техничким противпожарним прописи-
ма, стандардима и нормативима:

Планираним пловилима мора бити обезбеђен приступ-
ни пут за ватрогасна возила, најдаље 25 m од објекта, ши-
рине 6м за двосмерно или 3.5 m за једносмерно кретање, 
са кружном или Т окретницом у складу са Правилником о 
техничким нормативима за приступне путеве... („Службе-
ни лист СРЈ”, број 8/95).

Предвидети хидрантску мрежу у близини пловила, са 
удаљењем спољних хидраната максимум 80.0 m од објеката, 
сходно Правилнику о техничким нормативима за спољну и 
унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара („Служ-
бени лист СФРЈ”, број 30/91).

Предвидети приступне путеве за ватрогасни брод, од-
носно обезбедити простор од мин.15.0 m између плутајућих 
објеката и 20.0 m лево и десно од пристана за ватрогасни 
брод.

Планским решењем, које је усклађено са дописом Упра-
ве за заштиту спасавање у Београду, број 217-2/06, омогуће-
на је брза и ефикасна интервенција ватрогасних возила и 
ватрогасног брода.

20. Зоне за одлагање уклоњених пловила 

Зоне које се препоручују за одлагање нерегистрованих, 
неисправних и бесправно постављених пловних објеката су:

Десна обала реке Саве од km 18 до km 20
Река Дунав, рукавац Тоспашин канал, km 1153-1161
Водопривредно предузеће спроводи оперативно-

техничке послове уклањања, чувања, растављања и одла-
гања на комуналну депонију принудно уклоњених пло-
вила, самостално или преко организације овлашћене за 
обављање тих послова”.

Спровођење
Процедура за постављање пловила дефинисана је одлу-

ком. У складу са тим власник пловила дужан је да за поста-
вљање пловила прибави услове и сагласности од свих на-
длежних институција.

Све акваторије које се користе за постављање пловила 
морају бити обележене од стране овлашћене установе.

Сви грађевински радови на обали неопходни за поста-
вљање и функционисање пловила, пројектују се и изводе 
у складу са Законом о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09 и 81/09), на основу урбанистичких 
планова. 

Овај план је урађен у складу са важећим детаљним, ре-
гулацоним и плановима детаљне регулације и преузете су 
њиховe одредбе и планска решења. 

У план су уграђене одредбе и планска решења из сле-
дећих урбанистичких планова:

– Генерални план Београда („Службени лист града Бео-
града” бр. 27/03, 25/05)

– Измена и допуна ДУП-а уређења обала у Земуну (од 
ресторана Шаран до хотела Југославија) („Службени лист 
града Београда”, број 16/90)

– ДУП спортско рекреативног центра Ада Циганлија 
(„Службени лист града Београда”, број 25/80)

– ДУП савске обале („Службени лист града Београда”, 
број 01/81)

– ПДР Старог језгра Земуна („Службени лист града Бео-
града”, број 34/03)

– ПДР привредне зоне Горњи Земун – зоне 3 и 4 („Служ-
бени лист града Београда”, број 14/05)

– ПДР за саобраћајни потез унутрашњег магистралног 
полупрстана од саобраћајнице Т6 до Панчевачког моста 
– деоница од улице Тошин бунар до чвора Аутокоманда 
(„Службени лист града Београда”, број 30/07)

– ПДР за саобраћајницу северна тангента од саобраћај-
нице Т6 до Панчевачког пута – сектор 2 (деоница од Зрења-
нинског пута – М 24.1 до Панчевачког пута М 1.9) („Служ-
бени лист града Београда”, број 5/07)

– Одлука о одређивању урбанистичких планова који у 
целини и деловима нису у супротности са законом о пла-
нирању и изградњи („Службени лист града Београда”, бр. 
30/03, 23/04), којом се наведени план спроводи у целини.

Саставни део овог плана су: 
Б. Табела: Посебна правила за постављање пловила по 

зонама
В. Графички прилози
Г. Документација плана 
Д. Каталог места на којима је могуће постављање плови-

ла са посебним правилима по зонама. 
Даном ступања на снагу овог плана, престаје да важи 

План места за постављање пловног објекта на делу обале и 
воденог простора на територији града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, број 4/07).

Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина града Београда
Број 35-269/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.
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Скупштина града Београда, на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 8. Одлуке о условима и начину постављања привре-
мених објеката на јавним површинама у Београду („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 61/09 и 
24/10), донела је

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ ПОДРУЧЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање привремених објеката  на јавним површи-
нама градских oпштина  врши се сагласно Одлуци о усло-
вима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду (“Службени лист града Београда”, 
бр. 31/02- пречишћен текст 11/05, 29/07, 61/09 и 24/10).

 Овим планом утврђују се локације-места  и услови по-
стављања привремених објеката, њихова врста, тип, вели-
чина и намена, на јавним површинама подручја градске 
општине Младеновац. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

 ЛОКАЦИЈА 1 – парк између Улице Краља Петра I, ули-
це Јанка Катића и Улице краља Александра Обреновића, кп. 
бр.2103 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

Објекат 2 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

Објекат 3 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 2 – угао Улице краља Александра Обрено-
вића и улице Николе Пашића,  

кп. бр. 5796/3 КО Варош Младеновац.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 9,5 m², трговина
ЛОКАЦИЈА 3 – угао Улице Јанка Катића и Улице краљи-

це Марије,  
кп. бр.1829 КО Варош Младеновац.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 9,5 m², трговина
ЛОКАЦИЈА 4 – Улица Јанка Катића ка Улици Животе 

Ивановића,  кп. бр.3035 КО 
Варош Младеновац.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 9,5 m², трговина
Објекат 2 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 9,5 m², трговина
ЛОКАЦИЈА 5 – угао Улице Вука Караџића и Улице Јанка 

Катића, кп. бр.1744 
КО Варош Младеновац.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 9,5 m², трговина
ЛОКАЦИЈА 6 – Улица Вука Караџића, испред Спортског 

центра, кп. бр.1592 КО Варош Младеновац.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 9,5 m², трговина
ЛОКАЦИЈА 7 – угао Улице Вука Караџића и Улице Кне-

за Лазара, кп. бр.1637/1 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина 

ЛОКАЦИЈА 8 – угао Улице Николе Пашића и Радничке 
Улице, кп. бр. 3580/2 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 9 – угао Космајске улице и Улице Вука Ка-
раџића, кп. бр. 3795 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 10 – Улица Краља Петра I, преко пута хоте-
ла „Селтерс”, кп. бр.3902/1 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 11 – Улица Краља Петра I, код  предузећа 
„Минел”, кп. бр.2880/1 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 12 – Улица Јанка Катића, испред зграде 
Градске општине Младеновац, поред аутобуског стаја-
лишта, кп. бр. 2968/2 КО Варош Младеновац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 13 – село Међулужје, центар села, кп. бр. 
4078 КО Међулужје.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 14 – село Велика Крсна, центар села, кп. 
бр.10543 КО Велика Крсна.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 15 – село Јагњило, центар села, кп. бр. 2052 
КО Јагњило.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 16 – село Пружатовац, центар села, кп. 
бр.477 КО Пружатовац.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 17 – село Велика Иванча, центар села, кп. 
бр.2130/1 КО Велика Иванча.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 18 – село Кораћица, центар села, кп. 
бр.2599/2 КО Кораћица.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 19 – село Влашка, центар села, кп. бр. 5856/3 
КО Влашка.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина 

ЛОКАЦИЈА 20 – село Шепшин, центар села, кп. бр. 1528 
КО Шепшин.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина 

ЛОКАЦИЈА 21 – село Сенаја, центар села, кп. бр. 433/1 
КО Сенаја.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 9,5 m², трговина 

Овим планом утврђено је постављање 24 привреме-
нa објекта – киоска, на 21.  локацији на подручју градске 
општине Младеновац.

Намена објеката назначена као трговина подразумева 
продају робе на мало: штампе, дуванских производа, без-
алкохолних пића и кондиторских производа у фабричком 
паковању, папирне галантерије, играчака, прибора за личну 
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хигијену и сл., телефонских картица, карата за јавни град-
ски превоз и цвећа.

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат разраде места постављања.  

Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону 
разраду места постављања и приказ објекта који се поста-
вља, на које је дата сагласност Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај, а по 
потреби надлежних јавних комуналних предузећа и субје-
кта који управља површином на којој се објекат поставља.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план спроводи организациона јединица управе 
градске општине Младеновац, надлежна за комуналне по-
слове, доделом места постављања и издавањем одобрење за 
постављање.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат плана садржи текстуални и графички део .
Текстуални део:  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА 1:5000
Ступањем на снагу овог плана престаје да важи План 

постављања привремених монтажних објеката на јавним 
површинама у на подручју општине Младеновац („Службе-
ни лист града Београда”, број 11/06).

План ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу града Београда” и важи у периоду од пет 
(5) година. 

Скупштина града Београда
Број 353-246/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) 
и чл. 8. и 10. Одлуке о условима и начину постављања 
привремених објеката на јавним површинама у Београду 
(„Службени лист града Београда”, бр. 31/02, 11/05, 29/07, 
61/09 и 24/10), донела је 

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВ-
НИМ ПОВРШИНАМА У БЕОГРАДУ ПОДРУЧЈЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање привремених објеката  на јавним површи-
нама градских oпштина  врши се сагласно Одлуци о усло-
вима и начину постављања привремених објеката на јавним 
површинама у Београду („Службени лист града Београда”, 
бр. 31/02 – пречишћен текст 11/05, 29/07, 61/09 и 24/10).

Овим планом утврђују се локације – места  и услови 
постављања привремених објеката, њихова врста, тип, ве-
личина и намена, на јавним површинама подручја градске 
општине Стари град. 

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

ЛОКАЦИЈА 1 – Улица кнеза Михаила на углу са Срем-
ском улицом, испред зграде бр. 1, до ограде улаза у подзем-
ни пешачки пролаз.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина

ЛОКАЦИЈА 2 – Улица Обилићев венац, поред зграде 
бр.16, десно од степеништа ка 

Улици Маршала Бирјузова, испред гараже „Паркинг сер-
вис”.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 3 – Змај Јовина улица, испред зграде бр. 17, 
поред улаза у пошту према Улици Васе Чарапића.

Објекат 1 – Киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 4 – Трг Републике, испред зграде бр. 5, иза 
стајалишта аутобуса бр. 37, ка згради „Инекс”.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 5 – Трг републике, испред зграде бр. 5, по-
ред мале фонтане, у правцу пешачког прелаза.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 6 – Чика Љубина улица, испред зграде бр. 
19, „Сервантес центар‘‘.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 7 – Призренскaј улицa, преко пута Хотела 
‘’Балкан’’, десно од пешачког прелаза.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 8 – Влајковићева улица на  углу са Тргом Ни-
коле Пашића, према парку код зграде Савезне скупштине.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 9 – Влајковићева  улица на углу са Косов-
ском улицом, према парку код зграде Савезне скупштине.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 10 – Косовска улица, ка углу са Таковском 
улицом, према парку код зграде Савезне скупштине.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 11 – Дечанска улица на углу са Македон-
ском улицом, испред зграде

„Дома омладине”, према Македонској улици.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
ЛОКАЦИЈА 12 – Дечанска  улица на углу са Нушићевом 

улицом, до ограде улаза у подземни пешачки пролаз. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 13 – Македонска улица, испред зграде „По-

литика”, ка улазу на паркинг.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 14 – Улица кнеза Милоша, испред зграде бр. 

12, на углу са улицом Краља Милана.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 15 – Улица кнеза Милоша, на углу са Булева-

ром краља Александра, поред стазе улаза у Пионирски парк.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
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ЛОКАЦИЈА 16 – Улица кнеза Милоша, испред зграде бр. 
23, ка углу са улицом Краља Милана.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m²,  трговина.

ЛОКАЦИЈА 17 – Улица Топличин венац, испред зграде 
бр. 14, на углу са Поп Лукином улицом. 

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 18  – Теразије, испред зграде бр. 17, уз 
задњу страну улаза у подземни пешачки пролаз.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 19 – Теразије, испред зграде бр. 29, апотеке 
„Београд”, уз задњу страну

улаза у подземни пешачки пролаз.
Објекат 1 –  киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 20 – Теразије, испред зграде бр. 16, испред 

хотела «Балкан», уз задњу страну улаза у подземни пешачки 
пролаз. 

Објекат 1 –  киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 21 – Улица краља Милана, лево од Улице 
Косовке девојке, гледано из улице Краља Милан.

Објекат 1 –  киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 22 – Студентски трг, врх острва наспрам 
зграде „Коларчев народни универзитет”, ка Узун Мирковој 
улици.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 23 – Булевар деспота Стефана, испред згра-
де бр. 2,  иза стајалишта аутобуских линија бр.27 и 27е.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4.5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 24 – Булевар деспота Стефана, почетна ста-
ница аутобуских линија бр. 32е и 35.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4.5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 25 – Француска улица на углу са улицом 
Браће Југовића, испред зграде бр. 5.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 26 – Улица краља Петра на углу са улицом 
Господар Јовановом,  ка школи „Михајло Петровић Алас”. 

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 27 – Булевар Деспота Стефана, испред згра-
де бр. 12, на углу са Скадарском улицом. 

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 28 – Булевар деспота Стефана испред згра-
де бр. 17, према Цетињској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 29 – Палмотићева улица, испред зграде бр. 
12, према Светогорској улици.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 30 – Улица Џорџа Вашингтона, испред згра-
де бр. 2, на углу са Цетињском улицом. 

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 31 – Улица Џорџа Вашингтона, испред згра-
де бр. 13, на углу са Булеваром деспота Стефана.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина.

ЛОКАЦИЈА 32 – Улица Џорџа Вашингтона, испред згра-
де бр. 15, до стајалишта

трамвајске линије бр. 2 и 5. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
ЛОКАЦИЈА 33 – Улица Џорџа Вашингтона, на углу са 

Палмотићевом улицом,
испред зграде бр. 40, према Улици Џорџа Вашингтона. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина.
ЛОКАЦИЈА 34 – Улица Џорџа Вашингтона, испред пија-

це „Скадарлија”, десно од 
трамвајског стајалишта гледано из Улице Џорџа Ва-

шингтона.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 35 – Улица Џорџа Вашингтона, на углу са 

Дринчићевом улицом, испред зграде бр. 1. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 36 – Улица Џорџа Вашингтона, на углу са 

Таковском улицом, уз ограду школе „Вук Караџић”.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 37 – Венизелосова улица, испред зграде бр. 

18, на углу са улицом Ђорђа Јовановића.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 38 – Улица Гундулићев венац, испред зграде 

бр. 35, на углу са Улицом Јелисавете Начић. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 39 – Француска улица, код зграде бр. 59.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 40 – Булевар Деспота Стефана на углу са 

Палмотићевом улицом,  испред зграде Института за мен-
тално здравље.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 41 – Булевар деспота Стефана, на углу са 
Улицом војводе Добрњца, 

ка  Ботаничкој башти.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 42 – Улица цара Душана на углу са Доси-

тејевом улицом, испред зграде бр. 84.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 43 – Улица цара Душана, испред зграде бр. 

55-55а. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 44 – Улица цара Душана, испред зграде бр. 

34, код самопослуге  
„Вишњица”.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 45 – улица Цара Душана, испред зграде бр. 

12, испред предузећа  
„Стаклопан”. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 46 – Улица цара Душана, испред зграде бр. 

7, до стајалишта трамваја бр. 2 и 5. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
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ЛОКАЦИЈА 47 – Цариградска улица на углу са улицом 
Војводе Добрњца, 

на улазу у парк наспрам ресторана „Стара Херцеговина”. 
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 48 – Улица Високог Стевана, испред зграде 

бр. 35, Самачки хотел.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m², трговина. 
ЛОКАЦИЈА 49 – Улица Високог Стевана, на углу са ули-

цом Браће Барух,
уз ограду школе „Браћа Барух”.
Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-

шине 4,5 m²,  трговина. 
ЛОКАЦИЈА 50 – Улица Тадеуша Кошћушка испред 

„Ваздухопловне академије”, лево од улаза у двориште пос-
матрано из улице Тадеуша Кошћушка.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 51 – Улица Тадеуша Кошћушка, на делу из-
међу Дунавског кеја и  аутобуске окретнице линије бр. 24 
и 79, код ресторана „Пантареи” и ЈП СРПЦ „Милан Гале 
Мушкатировић”. 

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 52 – Улица дунавски кеј, на почетку пар-
кинга у правцу зграде  бр.7.

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина. 

ЛОКАЦИЈА 53 – Улица Обилићев ванац на углу са Ули-
цом Кнеза Михаила, испред зграде бр. 32, РК „Београд”. 

Објекат 1 – киоск, тип „стари београдски”, бруто повр-
шине 4,5 m², трговина

Овим планом утврђено је постављање 53. привреме-
на објекта – киоска, на 53.  локације на подручју градске 
општине Стари град.

Намена објеката назначена као трговина подразумева 
продају робе на мало: часописа, штампе, дуванских произ-
вода, пића и кондиторских производа у оригиналном фа-
бричком паковању, папирне галантерије, играчака, цвећа, 
прибора за личну хигијену, телефонских картица и карата 
за јавни градски превоз и других сличних производа. 

Ближе дефинисање места постављања, као и услова по 
локацијама и објектима, обавиће се у поступку спровођења 
плана, кроз елаборат разраде места постављања.  

Елаборат разраде места постављања садржи ситуациону 
разраду места постављања и приказ објекта који се поста-
вља, на које је дата сагласност Секретаријата за урбанизам 
и грађевинске послове и Секретаријата за саобраћај, а по 
потреби надлежних јавних комуналних предузећа и Завода 
за заштиту споменика културе.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план спроводи Организациона јединица Управе 
градске општине Стари град, надлежна за комуналне по-
слове, доделом места постављања и издавањем одобрење за 
постављање.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат Плана садржи текстуални и графички део .
Текстуални део: I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА 1:5 000

Плана ступа на снагу осмог дана по објављивању у 
„Службеном листу града Београда” и важи наредних пет го-
дина. 

Ступањем на снагу овог Плана, осмог дана по објављи-
вању у „Службеном листу града Београда”, престаје да важи 
План постављања привремених објеката на јавним површи-
нама у Београду – подручје општине Стари град („Службе-
ни лист града Београда” број 11/05 и 35/08).

Скупштина града Београда
Број 353-247/11 – С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. апри-
ла 2011. године, на основу чл. 13. и 14. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката у Београду 
(„Службени лист града Београда“, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 
61/09 и 24/10) и члана 31. Статута града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), донела је 

ПЛА Н
ПОСТАВЉАЊА ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ  ПРИ-
ВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА У 
БЕОГРАДУ „ПОДРУЧЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА”

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Постављање тезги и других покретних привремених 
објеката  на јавним површинама градских општина  врши 
се сагласно Одлуци о постављању тезги и других покретних 
привремених објеката („Службени лист града Београда”, бр. 
31/02, 5/03, 11/05, 18/06, 61/09 и 24/10).

Овим планом утврђују се локације-места на којима је 
могуће постављање тезги и других покретних привремених 
објеката, време коришћења тих места, трајање радног вре-
мена и типови објеката, њихова величина, намена и врста 
робе, на јавним површинама подручја општине Звездара.

II. ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ

Конзерватори за сладолед и расхладне витрине уз 
малопродајне објекте и киоске

Конзерватор за сладолед је типски, отворени покрет-
ни објекат, израђен од метала, димензија 70 х 140 х 75 cm, 
површине 0,98 m². 

Расхладна витрина је типски, отворени покретни 
објекат, израђен од метала, димензија 70 х 70 х 200 cm, 
површине 0,49 m². 

ЛОКАЦИЈА 1 – Булевар краља Александра, код стани-
це трамвајских линија 5 и 7, ка Дескашевој улици, уз киоск 
„Футура плус”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 2 – Булевар краља Александра, испред згра-

де бр. 391–393, код станице 
трамвајских линија 5 и 7, плато, уз киоск СТР „Wella”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 3 – Булевар краља Александра бр. 459, 

испред СТР „Миловановић”, тротоар. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.



Број 10 – 40 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 12. април 2011.

ЛОКАЦИЈА 4 – Булевар краља Александра бр. 488а, 
испред пекаре „Ваган”. 

Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 5 – Булевар краља Александра, испред зграде 

бр. 518, (насеље Мали Мокри Луг), уз киоск „штампа систем”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 6 – Булевар краља Александра, испред згра-

де бр.525, код школе „Драгојло Дудић” (насеље Мали Мокри 
Луг), уз киоск ТР „Томислав”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 7 – Булевар краља Александра, испред згра-

де бр. 532а,б (насеље Мали 
Мокри Луг), уз киоск „Футура плус”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 8 – Булевар краља Александра бр.548, „Јо-

хајејо”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 9 – Дескашева улица, код зграде бр. 2, 

„Момировићево сокаче”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 10 – Улица Косте Нађа бр.29, ТР „Маркет 

Сава”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 11 – Улица Косте Нађа, код почетне станице 

аутобуске линије бр. 27, насеље Миријево, уз киоск „Штам-
па систем”. 

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 12 – Улица устаничка бр. 170е, испред СТР 

„В.И.Б.”
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 13 – Устаничка улица, испред зграде бр. 

194, плато, уз киоск „Штампа систем”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 14 – Устаничка улица, испред зграде бр. 197, 

код почетне станице аутобуске линије 31, уз киоск (објекат 
бр.1) „Софроније инг плус”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 15 – Устаничка улица, испред зграде бр. 197, 

код почетне станице аутобуске линије 31, уз киоск (објекат 
бр.2) „Софроније инг плус”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 16 – Улица устаничка бр. 222а, испред СТР 

„Грал”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 17 – Улица устаничка бр. 239, испред ТКР 

„Инес 2”
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 18 – Улица устаничка бр. 248a, испред 

„Мистер Мачак”д.о.о.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 19 – Улица краљице Марије бр. 51, испред 

СТЗР „Марко”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 20 – Улица миријевски венац бр. 12, испред 

СТР „Либра”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.

ЛОКАЦИЈА 21 – Улица миријевски венац, испред зграде 
бр. 18-20, код стајалишта ЈГС-а(насеље Миријево), уз киоск 
„Штампа систем”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 22 – Улица миријевски венац бр. 34в, 

испред СТР „Уна М”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 23 – Улица миријевски венац, код старе 

окретнице аутобуске линије 46, на стајалишту ЈГС-а, уз 
киоск СТР „Мира”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 24 – Улица Станка Враза, испред 

зграде Зубнотехничке школе, на углу са улицом Марка 
Орешковића, уз киоск „Ивановић спорт”, плато.

Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 25 – Улица Семјуела Бекета бр. 5, испред 

СТР”Анђела”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 26 – Улица 27. марта, испред парка Ћирило 

и Методије, код почетне станице аутобуских линија 27 и 32, 
уз киоск СТР „Вујке”. 

Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 27 – Улица 27. марта, испред зграде бр. 127, 

код Челопечке улице, уз киоск „Футура плус”. 
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 28 – Улица Блаже Јовановића, код 

стајалишта ЈГС-а, испред пијаце (насеље Миријево), уз 
киоск СТР „Анђела”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 29 – Рузвелтова улица бр. 14, испред СТР 

„Вишња”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 30 – Улица Стјепана Митрова Љубише, 

на углу са Рузвелтовом улицом, код зграде бр. 46, уз киоск 
„Штампа систем”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 31 – Улица Војислава Илића, код Устанич-

ке улице, станица ЈГС-а ка  центру града, уз киоск „Штампа 
систем”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 32 – Улица БранкаЋопића, испред зграде 

бр.1, паркинг, уз киоск ТР „Томислав”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 33 – Улица Димитрија Туцовића бр. 18, тро-

тоар, испред „Celex-in”д.о.о.-РЈ „Пума”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 34 – Улица Димитрија Туцовића бр. 96д, 

испред СТР”Каспер”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 35 – Улица Димитрија Туцовића бр. 152, 

испред „Špar II”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 36 – Улица Димитрија Туцовића, лево 

од улаза у комплекс Градске болнице, уз киоск „Штампа 
систем”.   

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 37 – Улица Димитрија Туцовића бр. 154, 

испред СТР „Shop Chilli Villi”.
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Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 38 – Улица Зорана Радмиловића бр. 6, 

испред СТР „Уна 6”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 39 – Прешевска улица бр. 24, испред СТР 

„Степенице 1”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 40 – Прешевска улица бр. 48, испред ЗТР 

„Лелла 13”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 41 – Прешевска улица, код улаза у зграду 

КБЦ „Звездара”, плато, уз киоск  „Футура плус”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 42 – Улица Браће Срнић, окретница 

тролејбуса, острво, уз киоск „Штампа систем”.
Објекат1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 43 – угао улице Заге Маливук и улице Ве-

лизара Косановића, испред зграде бр. 61, уз киоск „Футу-
ра плус”. 

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 44 – Улица Господара Вучића, окретница 

аутобуске линије 55, острво, уз киоск „Футура плус”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 45 – Византијска улица, испред зграде 

бр.57а, код окретнице аутобуске линије бр. 308 (насеље Ве-
лики мокри луг), уз киоск „Футура плус”.

Објекат 1 – расхладна витрина.
ЛОКАЦИЈА 46 – Улица Станислава Сремчевића бр. 8, 

испред СТР „Мини трговина”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 47 – Голубачка улица бр. 6, испред ТР”Ана 

маркет”.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 48 – Улица Вељка Дугошевића бр. 19, ис-

пред „Charle”д.о.о.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 49 – Улица Михајла Тодоровића бр. 12г, ис-

пред мини маркета”Сјај”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 50 – Улица Радојке Лакић бр. 15, испред ТР 

„Владисављевић”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.
ЛОКАЦИЈА 51 – Улица Ђуке Динић бр. 9, испред ТР 

„Тим маркет”.
Објекат 1 – расхладна витрина.
Објекат 2 – конзерватор за сладолед.

Конзерватори  за сладолед 

Конзерватор за сладолед је типски, отворени покрет-
ни објекат, израђен од метала, димензија 70 х 140 х 75 cm, 
површине 0,98 m2. Поставља га корисник непосредно као 
самостални објекат, користи у периоду од 15.марта до 
15.новембра, у радном времену од 8–24 часа и уклања по 
истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Булевар краља Александра, испред згра-
де бр.343. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед.

ЛОКАЦИЈА 2 – Булевар краља Александра, испред згра-
де бр.488, окретница трамваја, ка Устаничкој улици. 

Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 3 – Булевар краља Александра, испред згра-

де бр.488, окретница трамваја, ка пасажу. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 4 – Батутова улица, на углу са улицом Ди-

митрија Туцовића, лево од улаза у Градску болницу. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 5 – Улица Слободанке Данке Савић, окрет-

ница аутобуса 46 и 55. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 6 – Улица устаничка код зграде бр. 170ж. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 7 – Улица устаничка код зграде бр. 194. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 8 – Улица устаничка код зграде бр. 197, по-

четна станица аутобуса 17 и 31. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 9 – Улица устаничка код зграде бр. 197а, по-

четна станица аутобуса 17 и 31. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 10 – Улица устаничка код зграде бр. 244. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 11 – Улица устаничка код зграде бр. 250. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 12 – Улица Вјекослава Ковача, на углу са Бу-

леваром краља Александра, испред пијаце. 
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 13 – Улица браће Срнић, окретница тролеј-

буса бр. 29.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 14 – Северни булевар, код зграде бр. 17б.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 15 – Улица Миријевски венац, плато између 

зграда бр. 18–20.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 
ЛОКАЦИЈА 16 – Улица Мите Ружића, код зграде бр. 2.
Објекат 1 – конзерватор за сладолед. 

Апарати за кокице

Апарат за кокице је отворени покретни објекат, израђен 
од метала и стакла, димензија 80 х 120 х 160 cm, површине 
0,96 m2. Поставља га корисник непосредно као самостални 
објекат са припадајућом слободном површином од 1.0 m2, 
користи током целе године у радном времену од 8–24 часа и 
уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Устаничка улица, испред зграде бр. 194. 
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 2 – Булевар краља Александра, код зграде 

бр. 174.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 3 – Булевар краља Александра, код зграде 

бр. 197б.
Објекат 1 – апарат за кокице.
ЛОКАЦИЈА 4 – Булевар краља Александра бр. 488, ок-

ретница трамваја.
Објекат 1 – апарат за кокице.

Колица за продају брзе хране

Колица за продају брзе хране је отворени лако покрет-
ни објекат, израђен од метала, димензија 80 х 120 х 90/190 
cm и површине 0,96 m2. Поставља га корисник непосред-
но као самостални објекат, користи током целе године у 
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радном времену од 8–24 часа и уклања по истеку радног 
времена. Објекат се у току радног времена задржава на за 
то одређеним местима са припадајућом слободном повр-
шином од 1.0 m2. Продаја брзе хране врши се у складу са 
одредбама става 1, 2 и 3 члана 65. Закона о туризму („Служ-
бени гласник РС”, број 36/09) и другим позитивним пропи-
сима којима је регулисан промет прехрамбених производа. 

ЛОКАЦИЈА 1 – Булевар краља Александра, код зграде 
бр. 83а.

Објекат 1 – колица за продају брзе хране.
ЛОКАЦИЈА 2 – угао Улице Милоша Зечевића и Булева-

ра краља Александра, код зграде бр. 201, тротоар.
Објекат 1 – колица за продају брзе хране.

Ротациони сталци за продају штампе

Ротациони сталак за продају штампе је отворени лако 
покретни објекат, израђен од метала, пречника 80 cm, висине 
180 cm и површине 0,50 m2. Поставља га корисник непосред-
но као самостални објекат са припадајућом слободном повр-
шином од 1.0 m2, користи током целе године у радном време-
ну од 8–24 часа и уклања по истеку радног времена.

ЛОКАЦИЈА 1 – Булевар краља Александра, код зграде 
бр. 206.

Објекат 1 – ротациони сталак за продају штампе 
Овим планом утврђено је постављање укупно 102 

покретна привремена објекта, и то: 
– Конзерватори за сладолед уз малопродајне објекте – 30, 
– Расхладне витрине уз малопродајне објекте – 49, 
– Конзерватори за сладолед – 16, 
– Апарати за кокице – 4,
– Ротациони сталак за продају штампе – 1, 
– Колица за продају брзе хране – 2.

III. СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

Овај план сходно чл. 13. и 14. Одлуке о постављању 
тезги и других покретних привремених објеката („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 31/02, 5/03, 11/05, 18/06,  61/09 и 
24/10) спроводи градска општина Звездара.

Одобрење за постављање покретног објекта, односно 
коришћење места утврђеног овим планом, издаје организа-
циона јединица Градске општине Звездара надлежна за ко-
муналне послове, и оно садржи ситуациону разраду места 
постављања (1:100 или 1:50) и приказ објекта техничким 
описом и изгледом (технички цртеж, фотографија, реклам-
ни проспект), на који је дата сагласност од стране Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, Секретаријата 
за саобраћај, а код простора од културно-историјског 
значаја, који су проглашени за културно добро, и Завода за 
заштиту споменика културе града Београда.

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Елаборат Плана садржи текстуални и графички део .
Текстуални део:  I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
II ЛОКАЦИЈЕ И ОБЈЕКТИ
III СПРОВОЋЕЊЕ ПЛАНА
Графички део: 1 – ПРЕГЛЕДНА КАРТА ЛОКАЦИЈА 1:5 000
Овај план ступа на снагу осмог дана по објављивању у 

„Службеном листу града Београда”, са роком важења од две 
године.

Скупштина града Београда
Број 353-248/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 12. став 1. тачка 11. и 
члана 25. став 6. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, брoj 129/07), члана 31. став 1. тачка 12. и члана 53. 
став 6. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 25. Пословника Скупштине 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Бира се за члана Градског већа града Београда, Наташа 
Милошевић, дипл. социјални радник. 

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112−63/11−С,  11. април 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу чл. 31. и 60. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 28. Пословника Скупштине града Београда („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 15/09, 14/10 и 32/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Утврђује се престанак функције члану Градског већа 
града Београда Даријану Михајловићу, због подношења ос-
тавке.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 118-64/11-С, 11. април 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 12. став 1. тачка 11. и 
члана 25. став 6. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС”, брoj 129/07), члана 31. став 1. тачка 12. и члана 53. 
став 6. Статута града Београда („Службени лист града Бео-
града”, бр. 39/08 и 6/10) и члана 25. Пословника Скупштине 
града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 15/09, 
14/10 и 32/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА БЕОГРАДА

1. Бира се за члана Градског већа града Београда, Весна 
Марјановић, дипл. правник. 
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број 112−65/11−С, 11. април 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 12. 
априла 2011. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 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) и члана 31. тачка 21. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДСКИХ ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ, ПАЛИЛУЛА, 

САВСКИ ВЕНАЦ

I. Именују се улице, и то:

Вождовац

1. Улици на територији КО Кумодраж, на општини 
Вождовац, одређује се назив Улица клинска, почиње од ули-
це Браће Јерковић и паралелна са Дукатском улицом;

Палилула

2. Улица Павла Ивића – Борча, насеље Преток, улица уп-
равна на Кикиндску, а паралелна са улицом Јована Текелије;

3. Улица Васе Мијатовића – Борча, насеље Преток, уп-
равна на Кикиндску између улица Бијељинске и Рогатичке;

4. Улица Драгослава Андрића – Борча, насеље Гувно, уп-
равна на улицу Михаила Петровића код кућног броја 66, а 
паралелна са улицом Каранском;

5. Улица Живојина Павловића – Борча, улица управна 
на улицу Ефеску, а паралелна са Овчанским путем;

6. Улица Тихомира Огњанова – Борча, управна на улицу 
Дичинску, код кућног броја 9, паралелна са улицом Ивана 
Галеба;

7. Улица Канадска – Вишњичка бања, улица управна на 
Сланачки пут, друга паралелна са улицом Дрварске чесме;

8. Улица Бранислава Циге Јеренића – Борча, управна на 
улицу Овчански пут, а паралелна са улицом Морејском;

9. Улица Пала Телекија – Борча, улица управна на улицу 
Растка Немањића, између улица Љубомира Клерића и Јова-
на Златоустог;

10. Улица Жарка Петровића – Борча, улица управна на 
улицу Лотоса, код броја 18;

11. Улица Војислава деспотова – Борча, управна на ули-
цу Овчански пут, паралелна и испред улице Драговићке 18;

12. Улица Николаеа Јорге – Борча, улица управна на ули-
цу Куманичку, паралелна са улицом Попова бара Нова 308;

13. Улица Стевана Шалајића – управна на улицу Пут за 
Црвенку, стари назив Пут за Црвенку VII прилаз;

14. Улица Лужничка – Борча, улица управна на ули-
цу Зрењанински пут код броја 131, паралелна са Улицом 
народног фронта, а спаја улицу Зрењанински пут у улицу 
Борчанских жртава 1914;

15. Плато Слободана Јовановића испред Правног факул-
тета;

Савски венац

16. Улици Баје Пивљанина 3 део, у насељу Лисичји поток 
одређује се назив Диане Будисављевић.

II. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број 015-254/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), 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) и члана 31. тачка 21. Статута гра-
да Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 
6/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД

I. Додељују се називи улица, и то:

Нови Београд

1. Улици трећој паралелно са Улицом Илије Босиља 
одређује се назив: Улица белфортска;

2. Улици другој паралелно са Улицом Илије Босиља 
одређује се назив: Улица Ксантија;

3. Улици првој десно од Улице Владимира Погачића 
коју спаја са улицом  Универзијаде одређује се назив: Улица 
сајџијска;

4. Улици другој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица казанџијска;

5. Улици четвртој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица столарска;

6. Улици седмој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица опанчарска;

7. Улици шестој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица књиговезачка;

8. Улици четрнаестој лево од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица пекарска;

9. Улици деветој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица савских аласа;

10. Улици осмој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица лађарска;

11. Улици десетој десно од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица бачварска;

12. Улици једанаестој десно од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица вајарска;

13. Улици првој лево од Сурчинског пута одређује се на-
зив: Улица зографска;

14. Улици петнаестој лево од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица обућарска;

15. Улици првој паралелно са улицом Жртава бомбардо-
вања одређује се назив: Улица кројачка;

16. Улици првој паралелно са Кројачком одређује се на-
зив: Улица токарска;

17. Улици другој паралелно са Кројачком одређује се на-
зив: Улица јорганџијска;
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18. Улици трећој паралелно са Кројачком одређује се на-
зив: Улица ткачка;

19. Улици четвртој паралелно са Кројачком одређује се 
назив: Улица колачарска;

20. Улици петој паралелној са Кројачком одређује се на-
зив: Улица дуборезачка;

21. Улици шестој паралелно са Кројачком одређује се на-
зив: Улица везиљска;

22. Улици седмој паралелно са Кројачком одређује се на-
зив: Улица грнчарска;

23. Улици четвртој лево од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица јувелирска;

24. Улици другој лево од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица косачка;

25. Улици првој десно од улице Новобеоградских гради-
теља одређује се назив: Улица пчеларска;

26. Улици првој паралелно (у правцу Сурчина) са Рем-
брантовом одређује се назив: Улица берачка;

27. Улици шеснаестој лево од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица јеврејских жртава;

28. Улици првој паралелно са Сурчинском и управној на 
улицу Универзијаде одређује се назив: Улица жртава бом-
бардовања;

29. Улици петој десно од сурчинског пута одређује се на-
зив: Улица ромских жртава;

30. Улици првој паралелно са улицом Јурија Гагарина 
(према  Бежанији) одређује се назив: Улица европска;

31. Улици другој паралелно са улицом Јурија Гагарина 
(према Бежанији) одређује се назив: улица јапанска;

32. Улици једанаестој лево од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица италијанска;

33. Улици деветој лево од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица шпанска;

34. Улици десетој лево од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица чешка;

35. Улици осмој лево од Сурчинског пута одређује се на-
зив: Улица словачка;

36. Улици тринаестој лево од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица кипарска;

37. Улици дванаестој лево од Сурчинског пута одређује 
се назив: Улица Швејкова;

38. Улици петој лево од Сурчинског пута одређује се на-
зив: Улица пролећног цвећа;

39. Улици седмој лево од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица сремскокарловачка;

40. Улици (новој саобраћајници) која спаја улицу Јурија 
Гагарина са Булеваром црвене армије и пролази ободом на-
сеља Белвил одређује се назив: Улица Марка Христића;

41. Улици првој десно од улице Омладинских бригада 
према центру Новог Београда одређује се назив: Улица Уро-
ша Мартиновића;

42. Улици која почиње од голубиначке (старо насеље 
Ледине) и иде паралелно са Сурчинском одређује се назив: 
Улица новобеоградских градитеља;

43. Улици другој паралелно од улице Сурчински пут и 
управној са улицом Паула Клеа одређује се назив: Улица 
Владимира Погачића;

44. Улици другој десно од улице Новобеоградских гра-
дитеља и иде до Сурчинске улице одређује се назив: Улица 
11. априла;

45. Улици првој паралелно (са леве стране) са улицом 
Сурчински пут одређује се назив: Улица Универзијаде;

46. Улици првој паралелно (према Сурчину) од улице 
„Руског пилота” одређује се назив: Улица Вили Бранта;

47. Улици првој паралелно са улицом Илије Босиља 
одређује се назив: Улица Орсона Велса;

48. Улици која се налази између улица Вилија Бранта и 
Константина Данила и паралелна са њима одређује се на-
зив: Улица Адама Богосављевића;

49. Улици другој паралелно од улице Пастернакове 
одређује се назив: Улица лончарска;

50. Улици првој десно од новоименоване улице Уро-
ша Мартиновића, пролази поред постојеће руске школе 
одређује се назив: Улица Рјепинова;

51. Улици управној на улицу Густава Климта одређује се 
назив: Улица Казимира Маљевића;

52. Улици другој лево од улице Сурчинске после „старог 
насеља” у Лединама у правцу улице Берачке одређује се на-
зив: Улица Ван Гога;

53. Улици трећој лево од улице Сурчинске после „старог 
насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује се 
назив: Улица Рубенсова;

54. Улици четвртој лево од улице Сурчинске после „ста-
рог насеља” у Лединама паралелна са претходном одређује 
се назив: Улица оџачарска;

55. Улици другој лево од Берачке и паралелна са Пастер-
наковом одређује се назив: Улица Бохумила Храбала;

56. Улици првој десно (односно управној на њу) од ули-
це Константина Данила одређује се назив: Улица Албрехта 
Дирера;

57. Улици првој паралелно са претходном одређује се 
назив: Улица Тицијанова;

58. Улици првој лево од улице Константина Данила 
одређује се назив: Улица Воденичарска;

59. Улици четвртој лево од Константина Данила између 
улица Едварда Мунка и Марка Шагала одређује се назив: 
Улица шеширџијска;

60. Улици првој паралелно са улицом Исака Сингера 
одређује се назив: Улица Браће Настасијевић;

61. Улици првој лево, управној на улицу Новобеоград-
ских градитеља одређује се назив: Улица Бране Петровића

62. Улици другој лево, паралелно са претходном одређује 
се назив: Улица Николаја Берђајева;

63. Улици другој лево од Берачке улице одређује се на-
зив: Улица Пастернакова;

64. Улици Четвртој паралелно од улице Албрехта Дире-
ра одређује се назив: Улица Марка Шагала;

65. Улици шестој паралелно са улицом Албрехта Дирера 
одређује се назив: Улица Густава Климта;

66. Улици првој паралелно са улицом Тицијановом 
одређује се назив: Улица Едварда Мунка;

67. Улици петој паралелно од улице Албрехта Дирера 
одређује се назив: Улица Василија Кандинског;

68. Улици првој десно од улице Сурчински пут одређује 
се назив: Улица Паула Клеа;

69. Улици трећој лево од улице Новобеоградских гради-
теља одређује се назив: Улица Пола Гогена;

70. Улици која почиње од Сурчинске десно паралелној са 
улицом Христифора Жефаровића одређује се назив: Улица 
Тулуз-Лотрека;

71. Улици првој лево од Рембрантове одређује се назив: 
Улица Исака Сингера;

72. Улици другој лево од Рембрантове одређује се назив: 
Улица Тимочке Буне;

73. Улици трећој лево од Рембрантове одређује се назив: 
Улица Инђијска;

74. Улици четвртој лево од Рембрантове (и управна на 
ову) и спаја се са Берачком одређује се назив: Улица Рене 
Магрита;

75. Улици четвртој лево од улице Новобеоградских гра-
дитеља одређује се назив: Улица ливачка;
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76. Улици петој лево од улице Новобеоградских гради-
теља и паралелна са претходном одређује се назив: Улица 
Радомира Рељића;

77. Улици првој десно од улице Сурчинске, при крају 
„старог насеља” у Лединама одређује се назив: Улица Анри 
Матиса;

78. Улици између улица Анри Матиса и Рембрантове 
одређује се назив: Улица Андреја Тарковског;

79. Улици првој паралелно са претходном одређује се 
назив: Улица Рембрантова;

80. Улици првој десно од улице Сурчинске (на почетку 
Ледина) одређује се назив: Улица Илије Босиља;

81. Улици првој лево од Белфортске улице одређује се 
назив: Улица Христифора Жефаровића;

82. Улици трећој десно од улице Сурчински пут одређује 
се назив: Улица Јанка Брашића;

83. Улици трећој лево од улице Сурчински пут одређује 
се назив: Улица Александра Вуча;

84. Улици петој лево од улице Сурчиинске после „старог 
насеља” у Лединама паралелна са Микеланђеловом одређује 
се назив: Улица Константина Данила;

85. Улици шестој лево од Сурчинског пута одређује се 
назив: Улица Томаса Мана.

II – Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-
ограда”.

Скупштина града Београда
Број, 015-253/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана 39. став 1. Закона о ту-
ризму („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), члана 
4. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94 и 79/05), члана 20. Закона о локалној самоуп-
рави („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 12. став 1. 
тач. 7. и 8. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, 
број 129/07) и члана 25. став 1. тачка 18. и члана 31. став 1. 
тач. 8. и 9. Статута града Београда („Службени лист града 
Београда”, бр. 39/08 и 6/10),  донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈЕ БЕОГРАДА 

1. У тачки 3. Решења о промени Решења о оснивању Ту-
ристичке организације Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, број 34/09), мења се став 1. и гласи:

„3. Делатност Туристичке организације Београда је:
84.13 Уређење пословања и допринос успешнијем посло-

вању економије (туризам).”
2. Остале одредбе тачке 3. Решења о промени Решења о 

оснивању Туристичке организације Београда остају непро-
мењене.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број, 020-258/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. ап-
рила 2011. године, на основу члана 12. став 1. тачка 8. Закона 
о главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 
31. став 1. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08 и 6/10) и тачке 10. Решења о про-
мени Решења о оснивању Туристичке организације Београ-
да („Службени лист града Београда”, број 34/09), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ 
И ДОПУНИ СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни Ста-
тута Туристичке организације Београд, коју је усвојио Уп-
равни одбор Туристичке организације Београд на 31. седни-
ци одржаној 23. фебруара 2011. године (ТОБ бр. 449 од 1. 
марта 2011. године).

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број, 110-259/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 12. апри-
ла 2011. године, на основу члана 12. став 1. тачка 8. Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, број 129/07) и члана 
31. тачка 9. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 39/08 и 6/10), а у вези са Законом о јавним служба-
ма („Службени гласник РС”, бр. 42/91, 71/94 и 79/05), донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЦЕНТРА 
ДЕЧЈИХ ЛЕТОВАЛИШТА И ОПОРАВИЛИШТА ГРАДА 

БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Статут Центра дечјих летовалишта 
и опоравилишта града Београда, који је донео Управни одбор 
Центра дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, 
под бројем 1016, на седници одржаној 11. априла 2011. године.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина града Београда
Број, 110-260/11-С, 12. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда“, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 4. Одлуке о сталној манифестацији у области спорта 
од значаја за град Београд („Службени лист града Београ-
да“, бр. 24/03, 30/03 и 2/04), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА СТАЛ-
НЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНА-

ЧАЈА ЗА ГРАД БЕОГРАД – МАРАТОН

1. Именује се Организациони одбор сталне манифеста-
ције у области спорта од значаја за град Београд – Маратон 
на период од две године, у саставу:

за председника:
– Александар Шапић, помоћник градоначелника града 

Београда,
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за чланове:
– Мирослав Чучковић, члан Градског већа,
– Аца Ковачевић, секретар Секретаријата за спорт и ом-

ладину,
– Немања Радовић, помоћник секретара Секретаријата 

за спорт и омладину,
– Мира Глишић Симић, генерални директор листа „По-

литика“,
– Александар Тимофејев, генерални директор и главни и 

одговорни уредник Јавног радиодифузног предузећа „Сту-
дио Б”,

– Небојша Илић,  председник Спортског савеза Београда,
– Даниел Корица, генерални секретар Спортског савеза 

Србије,
– Фрањо Михалић, атлетски радник.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бе-

ограда”.

Скупштина града Београда
Број, 112-67/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Скупштина града Београда на седници одржаној 11. ап-
рила 2011. године, на основу члана 31. Статута града Бео-
града („Службени лист града Београда“, бр. 39/08 и 6/10) и 
члана 10. Одлуке о сталној манифестацији у области спорта 
од значаја за град Београд („Службени лист града Београ-
да“, бр. 24/03, 30/03 и 2/04), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ИЗВРШНОГ ОДБОРА СТАЛНЕ МА-
НИФЕСТАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА 

ГРАД БЕОГРАД – МАРАТОН

1. Именује се Извршни одбор сталне манифестације у 
области спорта од значаја за град Београд – Маратон на пе-
риод од две године, у саставу:

за председника:
– Жељко Ожеговић, члан Градског већа,
за чланове:
– Зоран Алимпић, заменик председника Скупштине 

града Београда,
– Јован Шурбатовић, председник Атлетског савеза Бео-

града,
– Горан Алексић, члан Градског већа,
– Радован Драшкић, директор ЈКП „Зеленило Београд“,
– Милутин Штрбић, директор ЈКП „Београд пут“,
– Цвијо Бабић, генерални директор ЈКП „Београдски во-

довод и канализација”,
– Милета Радојевић, в.д. директора ГСП „Београд”,
– Предраг Петровић, секретар Секретаријата за кому-

налне и стамбене послове,
– Рената Милић Радујко, секретар Секретаријата за фи-

нансије,
– Љиљана Јовчић, секретар Секретаријата за дечју заштиту,
– Дејан Протић, директор Службе за информисање,
– Лазар Одановић, помоћник шефа Кабинета градоначе-

лника,
– Драган Томашевић, председник Савеза за организо-

вање школских спортских такмичења,
– Дарко Главаш, начелник Одељења за праћење, коорди-

нацију и управљање пројектима,
– Страхиња Секулић, градски јавни правобранилац,

– Љубиша Мајсторовић, начелник Управе за ванредне 
ситуације града Београда, МУП Републике Србије,

– Новица Тодосијевић, самостални стручни сарадник у 
Секретаријату за спорт и омладину,

– Драган Ћирић, самостални стручни сарадник у Секре-
таријату за спорт и омладину.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина града Београда
Број, 112-68/11-С, 11. априла 2011. године

Председник
Александар Антић, с. р.

Заменик градоначелника града Београда, 5. априла 
2011. године, на основу члана 28. став 2. Закона о култури 
(„Службени гласник РС”, број 72/09), члана  23. став 2. и 
члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гла-
сник РС“, број 129/07) и члана 51. став 2. и члана 52. тачка 
9. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, 
брoj 39/08), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГА-
НИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ЗАВО-
ДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕО-

ГРАДА, ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. КАЛЕМЕГДАН БР. 14

1. Даје се сагласност на Правилник о организацији и 
систематизацији послова Завода за заштиту споменика кул-
туре града Београда, који је донео директор дана 11. марта 
2011. године.

2. Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 1. до 42. – са 
једним извршиоцем, од 46. до 51. – са једним извршиоцем и од 
55. до 58. – са једним извршиоцем, што чини укупно 52 посла 
са 52 извршиоца, финансирају из буџета града Београда.

Утврђује се да се послови, под ред. бр. од 43. до 45. – са 
једним извршиоцем и од 52. до 54. – са једним извршиоцем, 
што чини укупно 6 послова са 6 извршилаца, финансирају 
из сопствених прихода Завода за заштиту споменика култу-
ре града Београда.

3. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Заменик градоначелника града Београда
Број, 110-1398/11-Г-01, 5. априла 2011. године

Заменик градоначелника
Милан Кркобабић, с. р.

ПОКАЗАТЕ Љ
РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У МАРТУ 2011. ГОДИНЕ

Завод за информатику и статистику обавештава ко-
риснике да раст потрошачких цена у марту 2011. године из-
носи 2,8% у односу на претходни месец.

Град Београд – Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику

Број, 053- 03/11-XVII-01, 12. априла 2011. године

Директор
Слободан Карановић, с. р.
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ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе 
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник 
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа 
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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