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Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 12. став 1. тачка 7. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 25. став 1. тачка 33 и
члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС),
донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службени
лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18,
109/18 и 119/18), у члану 47. став 1. после речи: „заштиту
биолошке разноврсности, дивљих биљних и животињских
врста и аутохтоних екосистема;” додају се речи: „контролу
популација штетних микроорганизама;”.

Цена 265 динара

Запослени у организационим јединицама из члана 3. ове
одлуке, наставиће рад на досадашњим пословима до распоређивања од стране начелника Градске управе.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од 1. јануара 2020. године.
Скупштина Града Београда
Број 020-192/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Члан 2.
У члану 50. став 1. речи: „контролу популација штетних
организама;”, бришу се.
У ставу 3. речи: „контролу популација штетних организама,”, бришу се.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 31. Статута Града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и
17/16 – одлука УС), а у вези члана 51а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлика
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), донела је

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

ОДЛУКУ

Члан 3.
Даном почетка примене ове одлуке Секретаријат за заштиту животне средине и Секретаријат за здравство настављају са радом у складу са делокругом утврђеним овом
одлуком.
Даном почетка примене ове одлуке, Секретаријат за за заштиту животне средине послове преузеће од Секретаријата
здравство запослене, незавршене предмете и архиву у вези са
пословима контроле популација штетних организама.

О ОСНИВАЊУ И РАДУ СЛУЖБЕ ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 4.
Акт о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи ускладиће се са одредбама ове одлуке којим
је утврђен делокруг организационих јединице из члана 3. ове
одлуке у року од 30 дана од дана почетка примене ове одлуке.
Члан 5.
Начелник Градске управе распоредиће запослене у организационим јединицама из члана 3. ове одлуке у року
од 15 дана од дана ступања на снагу акта из члана 4. ове
одлуке.

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Служба главног урбанисте Града Београда (у даљем тексту: служба) и уређује се њена организација и делокруг, као и друга питања од значаја за рад
службе.
Члан 2.
Служба се оснива као посебна служба Града Београда
у циљу обављања послова којима се обезбеђује подршка и
помоћ главном урбанисти у координацији израде планских
докумената, као и координацији рада између организационе јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове урбанизма и јавних предузећа и других институција
укључених у поступке израде и доношења планских докумената.
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II. ОРГАНИЗАЦИЈА СЛУЖБЕ

III. ДЕЛОКРУГ СЛУЖБЕ

Члан 3.
Радом службе руководи директор, који за свој рад и рад
службе одговара градоначелнику и главном урбанисти.
Директора службе поставља и разрешава градоначелник, на предлог главног урбанисте.
Директор службе поставља се на период од четири године.

Члан 11.
У циљу остваривања надлежности главног урбанисте,
служба предузима активности и обавља послове који се односе на:
– координацију израде просторних и урбанистичких
планова, које доноси Скупштина града Београда у складу са
законом;
– координацију рада између организационе јединице
Градске управе Града Београда надлежне за послове урбанизма и јавних предузећа и других институција укључених у
поступке израде и доношења планских докумената;
– сарадња на припреми програма уређивања земљишта,
у делу који се односи на доношење планских докумената;
– разматра иницијативе за доношење планских докумената и о свом ставу обавештава организациону јединицу
Градске управе Града Београда надлежну за послове урбанизма ради даљег поступања;
– у сарадњи са организационом јединицом Градске управе Града Београда надлежном за послове урбанизма одређује редослед и динамику доношења планских докумената;
– сарађује са:
– Градским већем Града Београда;
– носиоцем израде плана у циљу обезбеђивања благовременог прибављања података о постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и
уређење простора, стању и капацитетима инфраструктуре и
других података неопходних за израду планског документа;
– одговорним планером, односно одговорним урбанистом у току целог поступка израде планског документа;
– локалним удружењима урбаниста и архитеката, као и
са другим заинтересованим субјектима;
– главним урбанистима других јединица локалне самоуправе и размењује искуства;
– предлаже приоритете у области урбанизма и планирања;
– анализира и прати уређење подручја града и доношење урбанистичких докумената у складу са законом и светским стандардима и прати промене стања у простору;
– предузима и друге активности у циљу остваривања
координације у поступцима израде и доношења планских
докумената;
– координинација израде архитектонско урбанистичких
решења која се односе на јавне површине и јавне објекте,
објекте од општег интереса;
– координацију послова везаних за велике инвестиције
– поступање по иницијативама грађана из делокруга
службе;
– припрема информативних и стручних материјала за
медије из делокруга службе;
– координација свих архитектонских делатности од значаја за Град;
– обавља и друге послове у складу са прописима из области планирања и изградње.

Члан 4.
Директор службе може имати највише два заменика,
који за свој рад одговарају директору, градоначелнику и
главном урбанисти. Заменик директора помаже директору
у оквиру овлашћења која му он одреди и замењује га док је
одсутан или спречен.
Заменика директора службе поставља и разрешава градоначелник, на предлог главног урбанисте.
Заменик директора службе поставља се на период од четири године.
Члан 5.
О правима и дужностима директора службе и заменика
директора службе одлучује градоначелник.
Члан 6.
Акт о организацији и систематизацији радних места у
служби припрема директор службе и исти доставља начелнику Градске управе Града Београда, који припрема обједињени предлог правилника и доставља га Градском већу Града Београда на усвајање.
Aктoм o организацији и систeмaтизaциjи рaдних мeстa
у служби мoгу сe oбрaзoвaти сeктoр, oдeљeњe, oдсeк и група, као унутрaшњe oргaнизaциoнe jeдиницe, a пojeдини
пoслoви мoгу сe вршити извaн унутрaшњих oргaнизaциoних jeдиницa.
Члан 7.
На запослене у служби примењују се прописи, којима се
уређују радни односи запослених у јединици локалне самоуправе.
О правима и обавезама запослених у служби одлучује
директор службе.
Члaн 8.
У рaдни oднoс у службу мoжe бити примљeнo лицe
кoje, пoрeд oпштих услoвa утврђeних зaкoнoм, испуњaвa и
пoсeбнe услoвe у пoглeду стручнe спрeмe и рaднe спoсoбнoсти, утврђeнe зaкoнoм и aктoм o организацији и систeмaтизaциjи рaдних мeстa, у складу са законом којим се
уређују радни односи запослених у јединици локалне самоуправе.
Члан 9.
Пунo рaднo врeмe у служби изнoси 40 чaсoвa нeдeљнo.
Рaднa нeдeљa трaje пeт рaдних дaнa.
Рaспoрeд рaднoг врeмeнa у служби пoсeбним aктoм
утврђуje грaдoнaчeлник.
Члaн 10.
Служба имa пeчaт.
O изрaди пeчaтa стaрa сe Секретаријат зa oпштe пoслoвe
Градске управе Града Београда, кojи вoди eвидeнциjу изрaђeних пeчaтa и зaпoслeних зaдужeних зa рукoвaњe
пeчaтoм.

IV. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
Члан 12.
Средства за финансирање рада Службе ће се обезбедити
у буџету Града Београда.
Члан 13.
За обрачун и исплату плате директора и заменика директора, као и запослених у служби, примењују се прописи
који се односе на обрачун и исплату плата у јединицама локалне самоуправе.
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V. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Градоначелник ће поставити директора службе у року
од осам дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 15.
Директор службе припремиће акт из члана 6. ове одлуке
у року од 15 дана од дана постављења и доставити начелнику Градске управе града Београда.
Члан 16.
Служба ће почети са радом у складу са одредбама ове
одлуке, ступањем на снагу акта из члана 6. ове одлуке.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-200/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу члана 2. став 1. Закона о комуналној полицији („Службени гласник РС”, број 51/09), члана 26. став 1. тачка 3. и члана 31. став 1. тачка 7. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08,
6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОЈ ПОЛИЦИЈИ
Члан 1.
У Одлуци о комуналној полицији („Службени лист Града Београда”, бр. 6/10, 23/13 и 118/18) после члана 11а додају
се чланови 11б и 11в који гласе:
„Члан 11б
Oвлашћења комуналне полиције утврђена у члану 11.
став 1. тачка 7. ове одлуке, обухватају:
– видео надзор одређеног простора и објекта када је то
потребно ради спречавања кршења прописа из делокруга
комуналне полиције и
– видео надзор возилима са уређајима за скенирање и
препознавање регистарских таблица паркираних, заустављених и одбачених возила када је то потребно ради откривања и доказивања прекршаја, односно повреде комуналног
или другог законом утврђеног реда, на површинама јавне
намене, површинама у јавном коришћењу, јавним зеленим
површинама, а ради пружања помоћи вршиоцу комуналне
делатности, као и ради заједничког коришћења средстава,
уређаја и опреме у контроли и наплати комуналних услуга.
У случају примене видео надзора из става 1. алинеја 2.
овог члана, комунални полицајац ће вршиоцу комуналне делатности омогућити коришћење материјала насталог
применом техничких средстава за видео надзор у сврху
контроле и наплате комуналних услуга из делокруга рада
вршиоца комуналне делатности.
Члан 11в
У случају примене видео надзора из члана 11б став 1. ове
oдлуке, уређаји за видео надзор, морају бити видљиви, са
истакнутим натписом да је простор или објекат обезбеђен
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видео надзором, уз примену мера информационе безбедности којима се обезбеђује заштита података о личности.
У случају примене видео надзора из члана 11б став 1. алинеја 2. ове oдлуке, возило са уређајима за скенирање и препознавање регистарских таблица возила, мора бити означено у
складу са начином означавања возила комуналне полиције.
Члан 2.
После члана 24. додаје се нови члан 24а који чласи:
„Члан 24а
Сарадња између комуналне полиције и вршиоца комуналне делатности у сврху пружања помоћи вршиоцу комуналне делатности у контроли и наплати комуналних услуга
у смислу члана 11б ове одлуке остварује се нарочито:
– предузимањем заједничких активности од значаја за
обављање послова комуналне полиције и вршиоца комуналне делатности у поступку прикупљања, обраде, међусобног обавештавања, размене информација и података о
регистарским таблицама возила паркираних, заустављених
и одбачених на јавним паркиралиштима, јавним зеленим
површинама, као и осталим површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу;
– заједничким коришћењем средстава, уређаја и опреме
које може да обезбеди вршилац комуналне делатности;
– сачињавање оперативних планова рада и заједничких
периодичних извештаја о активностима из става 1. алинеја
1. и 2. овог члана;
– на други погодан начин.
О остваривању међусобне сарадње комуналне полиције и
вршиоца комуналне делатнoсти старају се начелник комуналне
полиције и одговорно лице вршиоца комуналне делатности.
На облике и начин остваривања сарадње комуналне
полиције и вршиоца комуналне делатности, који нису наведени у ставу 1. овог члана, сходно се примењују одредбе
ове одлуке које се односе на сарадњу комуналне полиције и
градских инспекцијских служби.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда, а примењује од 1.
децембра 2019. године.”
Скупштина Града Београда
Број 352-193/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу члана 4. став 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), члана 25. став 1.тачка 8. и члану 31. став 1.
тачка 7. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКE О КОМУНАЛНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ
Члан 1.
У Одлуци о комуналној инспекцији („Службени лист
Града Београда", бр. 18/92, 19/92 – исправка, 9/93, 25/93,
31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 29/14 и 19/17), у члану 2. став 3.
у трећој алинеји тачка се замењује тачком запетом.
У истом члану и ставу после треће алинеје додаје се нова
алинеја која гласи:
„– постављање и уклањање мањих монтажних објеката
привременог карактера у складу са посебним одлукама Града Београда, којима се уређује постављање и уклањање ових
објеката.”
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Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 355-182/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, бр. 62/06,
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени динарски износ, 125/14 –
усклађени динарски износ, 95/15 – усклађени дин. износ,
83/16, 91/16 – усклађени дин. износ, 104/16 – др. закон,
96/17 – усклађени дин. износ, 89/18 – усклађени дин. износ
и 95/18 – др. закон), члана 25. тачка 7. и члана 31. тачка 14.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама
(,,Службени лист Града Београда”, бр. 50/14, 77/14, 17/15,
61/15, 96/16, 67/17 и 85/18), у Таксеној тарифи, која је саставни део одлуке, у тарифном броју 6, у табели после тачке
16. додају се три нове тачке које гласе:
Износ у динарима
„17. Захтев за издавање одобрења о испуњености услова за обављање лимо
сервиса

1.480

18. Захтев за обављање испитивања погодности и класификацију возила
лимо сервиса

2.170

19. Решење о давању сагласности о испуњености услова за обављање делатности лимо сервиса

590”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 43-187/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу чл. 204. и 212. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”,
број 95/18), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и
101/16 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о накнадама за коришћење јавних путева за територији града Београда („Службени лист Града Београда”,

16. мај 2019.

број 118/18) у члану 5. у ставу 1. после речи : „комерцијалних
објеката” и запете додају се речи: ”осим домаћинстава,”.
Члан 2.
Члан 6. мења се и гласи:
„Решење којим се утврђује висина накнаде за постављање инсталација из члана 5. став 3. Табеле 2. доноси се
на основу захтева за издавање сагласности за постављање
инсталација на општинском путу и улици, који управљачу
подноси инвеститор или лице које инвеститор овласти.
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се:
1. Одобрење прописано Законом о планирању и изградњи (решење о одобрењу за изградњу, решење о извођењу
радова итд.);
2. извод из техничке документације урађене за потребе
извођења радова који садржи прилоге из којих ће се сагледати обим грађевинских радова на јавној саобраћајној површини (технички извештај, катастарско топографска подлога,
ситуација на катастарско-топографској подлози, ситуација
на катастру водова, карактеристични попречни профили,
услови ЈКП надлежног за одржавање јавног пута, итд.);
3. уз извод се прилаже Изјава одговорног лица инвеститора дата под материјалном и кривичном одговорношћу, да
је достављена техничка документација у складу са одобрењем из става 2. тачка 1. овог члана као и да су тачни подаци
наведени у захтеву из става 1. овог члана.
Изјаву из тачке 3. става 2. овог члана нису обавезни да
доставе органи Републике Србије и органи јединица локалне самоуправе.
Управљач је дужан да одлучи о захтеву и подносиоцу захтева изда решење о висини утврђене накнаде за издавање
сагласности за постављање инсталација из члана 5. става 3.
Табеле 2. у року од осам дана од дана пријема потпуног захтева.
Подносилац захтева накнаду за постављање инсталација за издавање сагласности из члана 5. става 3. Табела 2.,
плаћа у року од осам дана од дана правоснажности решења
из става 4. овог члана, а пре преузимања сагласности.
Инвеститор је дужан да обавести управљача уколико
дође до одступања од техничке документације из тачке 2.
става 2. овог члана, на основу које је издата сагласност, а
ради издавања коначног обрачуна за наплату накнаде.”
Члан 3.
После члана 8. додаје се нови члан 8а који гласи:
„Јавно предузеће које обавља комуналну делатност код
које се крајњи корисник не може утврдити и које се финансира искључиво из буџета Града Београда, може поднети
захтев и сву потребну документацију из члана 6. ове одлуке у име и за рачун организационе јединице Градске управе
Града Београда ресорно надлежене за то предузеће (у даљем
тексту: надлежна организациона јединица).
Уз захтев из става 1. овог члана јавно предузеће је дужно
да достави обавештење надлежне организационе јединице
да то предузеће обавља комуналну делатност за коју се не
може утврдити крајњи корисник и које се финансира искључиво из буџета Града Београда.
На основу захтева из става 1. овог члана и обавештења
из става 2. управљач пута ће донети решење на име надлежне организационе јединице којим се утврђује износ наканаде у складу са чланом 8. ове одлуке.
Управљач пута ће донети решење из става 3. овог члана
и када је у одобрењима из тачке 1. става 2. члана 6. као инвеститор наведен град Београд (без обзира за чије потребе
је одобрење издато).”
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 43-203/19-С, 16. мајa 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу одредби члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, број 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18) и члана 25. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13 и „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању баште угоститељског објекта
на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 11/14, 25/14 – исправка, 34/14, 2/15, 29/15 , 63/16,
118/18 и 10/19), у члану 15. ставу 3. после алинеје друге,
уместо тачке ставља се тачка зарез и додаје нова алинеја
која гласи:
„– на површинама обележеним за паркирање у регулацији улица или делова улица одређених актом Градског
већа града Београда, а на основу ближих услова и критеријума утврђених истим актом, који се доноси на основу претходне анализе захтева и карактеристика паркирања.”
Члан 2.
У члану 24а после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„На јавним саобраћајним површинама из члана 15. став
1. алинеја 2 и 3. ове одлуке заузеће површина обележених
за паркирање по основу постављања баште не може прећи
20% од укупног броја паркинг места у регулацији предметне улице (рачуна се свако цело и започето заузеће паркинг
места).”
Члан 3.
У члану 32а после става 3, додаје се нов став 4. који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, План постављања башти угоститељских објеката у пешачким зонама и на јавним
површинама просторно културно-историјске целине на
подручју које обухвата следећу целину: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер,
Косанчићев венац, Скадарлија и подручје које ужива статус
претходне заштите – Светосавски плато, односно њихове
делове који испуњавају услове за постављање баште, доноси ЈП „Београдска тврђава”, по претходно прибављеној
сагласности организационе јединице Градске управе Града
Београда надлежне за послове саобраћаја, и надлежног завода за заштиту споменика културе у случајевима из треће
алинеје става 1. члана 37. ове одлуке, а у складу са прописима о заштити културних добара. Сагласности из овог става,
чине саставни део плана.”
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Члан 4.
У члану 32б после става 1 додаје се нови став 2. који гласи:
„У графичком и текстуалном предлогу плана се дефинише број паркинг места које башта угоститељског објекта
заузима (рачуна се свако започето заузеће паркинг места)”.
Члан 5.
У члану 32. д после става 1 додаје се став 2 који гласи:
„Постављање башти угоститељских објеката на површинама из члана 32а став 4. ове одлуке врши се на основу акта
ЈП „Београдска тврђава”, у складу са ставом 1. овог члана.”
Члан 6.
У члану 35. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Укупну површину баште, површину баште која се налази на површинама обележеним за паркирање и број
паркинг места које башта заузима (рачуна се свако цело
и започето заузеће паркинг места) одговорни пројектант
приказује у техничкој документацији (графичком прилогу
и техничком извештају).”
Члан 7.
У члану 36. уместо тачке ставља се запета и додају се
речи:
„односно предузећима из члана 32д ове одлуке”.
Члан 8.
У члану 38. после речи: „седам дана” додају се речи:
„утврђује површине баште и”.
У члану 38. после става 1. додаје се нов став 2. и гласи:
„Уколико надлежна организациона јединица не одлучи
по захтеву у року из става 1. овог члана, сматраће се да је
одобрење за постављање баште угоститељског објекта за
тражени период у текућој години издато.”
Члан 9.
У члану 42. после става 1. додаје се нов став 2. и гласи:
„Уколико надлежна организациона јединица не одлучи по захтеву у року из става 1. овог члана, сматраће се да
је одобрење за поновно постављање баште угоститељског
објекта за тражени период у текућој години издато.”
Члан 10.
У члану 48 став 1. после тачке 5. додаје се нова тачка 6.
која гласи:
„у случају квара на подземним инсталацијама уклони башту уколико је иста постављена изнад каблова 35,10, 1 kV, и то
у најкраћем року, те да је након поправке квара врати у првобитно стање”.
Члан 11.
У члан 52. став 2. након речи „комунална инспекција
градске општине” додају се речи:
„осим за подручја из члана 32а став 4. ове одлуке, где инспенкцијски надзор врши комунална инспекција Града Београда.”
Прелазне и завршне одредбе
Члан 12.
Захтеви за издавање одобрења за постављање баште
угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до
дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се у складу са
одредбама ове одлуке.
Одобрења за постављање баште угоститељског објекта
издата до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека
рока на који су издатa.
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Члан 13.
„План из члана 3. ове одлуке, ЈП „Београдска тврђава”
донеће најкасније до 30. октобра 2019 године.
Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, престаје
да важи План постављања башта у пешачкој зони и на јавним површинама просторно културно-историјских целина
(„Службени лист Града Београда”, број 33/17) у делу који се
односи на површине из члана 3. ове одлуке.”

Члан 4.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке
врши комунална инспекција градске општине, осим на површинама из члана 9. став 6. алинеја трећа ове одлуке, над
којим инспекцијски надзор врши комунална инспекција
града Београда”.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 5.
Захтеви за издавање одобрења за постављање привременог
објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се у складу са одредбама ове одлуке.
Одобрења за постављање привремених објеката издата
до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на
који су издата.
Члан 6.
„План из члана 2 ове одлуке, ЈП „Београдска тврђава”
донеће најкасније до 30. октобра 2019. године.
Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, престаје да важи План постављања привремених објеката на подручју градске општине Стари град („Службени лист Града
Београда”, број 94/16) у делу који се односи на површине из
члана 2. ове одлуке”.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-184/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу чл. 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11,
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18) и члана 25.
тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
17/15, 43/15 и 71/15 и 126/16) члан 9. став 6. мења се и гласи:
„Одредбе ст. 2–5 овог члана не односе се на постављање
привремених објеката који се постављају на површинама:
– повереним на управљање ЈП „Београдска тврђава”;
– повереним на управљање ЈКП „Ада Циганлија”;
– пешачке зоне односно јавне површине просторно културно-историјске целине на подручју које обухвата следеће
целине: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и
подручје које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато”.
Члан 2.
У члану 10. после става 3, додаје се нов став који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, План постављања привремених објеката на површинама из члана 9. став 6. алинеја трећа, доноси ЈП „Београдска тврђава” по претходно
прибављеној сагласности организационе јединице Градске
управе Града Београда надлежне за послове саобраћаја, и
надлежног завода за заштиту споменика културе у случајевима члана 11. става 2. алинеја 2. ове одлуке, а у складу са
прописима о заштити културних добара. Сагласности из
овог става, чине саставни део плана.”
Члан 3.
У члану 22. после става 1, додаје се нови став 2. који гласи:
„Постављање привремених објеката на површинама из
члана 9. став 6. алинеја трећа, врши се на основу акта ЈП
„Београдска тврђава”, у складу са ставом 1. овог члана”.

Прелазне и завршне одредбе

Скупштина Града Београда
Број 352-185/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 –
одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 и 83/18) и члана
25. тачка 10. Статута Града Београда („Службени лист Града
Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о постављању тезги и других покретних привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15 и 71/15) у члану 15,
после става 3. додаје се нови став који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, план постављања покретних објеката на пешачким зонама, односно јавним површинама просторно културно-историјске целине на подручју
које обухвата следеће целине: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, Косанчићев
венац, Скадарлија и подручје које ужива статус претходне
заштите – Светосавски плато, доноси ЈП „Београдска тврђава” по претходно прибављеној сагласности организационе
јединице Градске управе Града Београда надлежне за послове
саобраћаја, и надлежног завода за заштиту споменика културе у случајевима члана 16. става 2 алинеја 2 ове одлуке, а у
складу са прописима о заштити културних добара. Сагласности из овог става, чине саставни део плана.”
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Члан 2
У члану 18. на крају речи у алинеји 3, уместо тачке, ставља се „тачка зарез” и додаје нова алинеја која гласи:
„– на површинама из члана 15. став 4. ове одлуке.”
Члан 3.
У члану 28. додаје се нови став 2. који гласи:
„Постављање покретних објеката на површинама из
члана из члана 15. став 4. врши се у складу са актом ЈП
„Београдска тврђава”, у складу са ставом 1. овог члана”.
Члан 4.
У члану 33. став 2. мења се и гласи:
„Инспекцијски надзор над спровођењем ове одлуке врши
комунална инспекција градске општине, осим на површинама из члана 15. став 1. алинеја 4. ове одлуке, над којим инспекцијски надзор врши комунална инспекција Града Београда”.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 5.
Захтеви за издавање одобрења за постављање покретног
објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на
снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.
Одобрења за постављање покретних објеката издата до
дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на
који су издата.
Члан 6.
„План из члана 1. ове одлуке ЈП „Београдска тврђава”
донеће најкасније до 30. октобра 2019. године.
Ступањем на снагу Плана из става 1. овог члана, престају да важе План постављања тезги и других привремених
објеката на јавним површинама на територији Градске општине Стари град („Службени лист Града Београда”, број
20/18) и План постављања тезги и других покретних привремених објеката на подручју градске општине Врачар
(„Службени лист Града Београда”, број 15/17) у делу који се
односи на површине из члана 1. ове одлуке”
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-183/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу члана 4. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и
17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ
Члан 1.
У Одлуци о комуналном реду („Службени лист Града
Београда”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15,
75/16, 19/17, 50/18, 92/18 и 118/18), члан 23. мења се и гласи:
„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 намене и зеленој површини у јавном коришћењу;
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2. ометање коришћења улице или другог општинског
пута заустављањем, паркирањем или остављањем возила
нарочито на:
– делу тротоара који није обележен за паркирање, односно на паркиралишту изван границе обележених паркинг
места; зони успореног саобраћаја, осим на обележеним местима за паркирање; 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.;
– у пешачкој зони; тргу и пјацети; пешачком прелазу;
бициклистичкој стази; саобраћајној траци или трамвајској
баштици намењеној искључиво за кретање возила јавног
превоза путника;
– стајалишту јавног превоза или на другом делу пута на
начин којим се омета коришћење стајалишта; такси стајалишту; делу јавне саобраћајне површине резервисане за постављање судова за одлагање смећа и сл.;
– и у другим случајевима када се заустављеним, паркираним и остављеним возилом омета коришћење улице и
другог општинског пута, угрожава безбедност учесника у
саобраћају, односно онемогућава одвијање саобраћаја;
3. заустављање, паркирање или остављање возила којим
се омета коришћење пешачке комуникације, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза
између стамбених зграда, интерне саобраћајнице и слично;
4. остављање нерегистрованих возила, односно возила чијој регистрационој налепници је истекао рок важења
или возила на којима регистарске таблице, односно регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин,
хаварисаних или одбачених возила, прикључних возила,
прикључне опреме, агрегата, као и јахти, чамаца и пољопривредних машина, камп опреме, камп кућице и камп
возила на површини јавне намене и на површини у јавном
коришћењу.
Уколико лице које је извршило забрањену радњу из става 1. овог члана није затечено на лицу места, власник, односно корисник возила, обавезан је да, у року од осам дана, да
потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је омогућено управљање возилом и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време.
Доказом из става 2. овог члана сматраће се писана изјава
оверена од стране надлежног органа којом лице чије је податке дао власник, односно корисник возила, потврђује да
је управљало возилом у одређено време.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, власник, односно корисник возила неће одговарати уколико докаже неовлашћену употребу возила.”
Члан 2.
У члану 64б. став 4. после речи: „изузев тачке 3. у односу
на став 1. члана 9” додају се речи „и тачке 15.”
У истом члану после става 4. додају се нови ставови који
гласе:
„Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за
прекршај физичко лице ако:
1. се креће, зауставља или паркира возило на јавној зеленој површини (паркови, спомен паркови, зелене површине
на скверовима, трговима и пјацетама, зелене површине дуж
и у оквиру пута) и на зеленој површини око објекта јавне
намене (члан 23. став 1. тачка 1.);
2. поступа супротно забрани из члана 23. став 1. тачка 2.
алинеја 2. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 23. став 2. у односу на
тач. 1. и 2. овог става.

Број 26 – 8

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. се креће, зауставља или паркира возило на јавној зеленој површини (травњаци, дрвореди и други засади, зелене
површине дуж обала река и других водених површина, пошумљени терени, рекреационе површине и др.) и на зеленој
површини у јавном коришћењу (члан 23. став 1. тачка 1.);
2. не поступи у складу са чланом 23. став 2. у односу на
тачку 1. овог става.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице ако:
1. се креће, зауставља или паркира возило на јавној зеленој површини (зелене површине поред и око стамбених
и пословних зграда, у оквиру и између блокова стамбених и
пословних зграда, члан 23. став став 1. тачка 1.);
2. поступа супротно забрани из члана 23. став 1. тачка 2.
алинеја 1,3 и 4., тач. 3 и 4. ове одлуке;
3. не поступи у складу са чланом 23. став 2. у односу на
тач. 1. и 2. овог става.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-194/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу чланa 4. став 3. и чланa 13. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС” бр.
88/11, 104/16 и 95/18) и чл. 25. тачка 8. и чл. 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА
Члан 1.
У Одлуци о уређивању и одржавању паркова, зелених и
рекреационих површина („Службени лист Града Београда",
бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07 – др. одлука, 2/11, 44/14,
17/15, 35/15 и 19/17), у члану 2. у тачки 10. у трећој алинеји,
реч „организација” замењује се речима „јавних служби”.
Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:
„Уклањање здравих стабла са јавне зелене површине из
члана 2. ове одлуке, изузев тач. 8. и 9. у делу који се односи
на пошумљене терене, која угрожавају објекате и подземне
инсталације, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун,
Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари
град и Чукарица врши се на основу одобрења организационе јединице Градске управе надлежне за комуналне послове,
по предходно прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју ова организациона јединица образује.
Уклањање стабла из става 1. овог члана, на захтев заинтересованог лица на подручју градских општина: Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сур-
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чин врши се на основу одобрења организационе јединице
управе градске општине надлежне за комуналне послове по
предходно прибављеном мишљењу сталне стручне комисије коју образују те организационе јединице.
Уз захтев за издавање одобрења из става 1. и 2. овог члана, доставља се одговарајући акт којим се доказује угроженост објеката, односно подземних инсталација.
Уклањање здравих стабала са јавне зелене површине на
подручју градских општина из става 1. овог члана, на захтев
заинтересованог лица за потребе извођења радова сходно
закону којим се уређује планирање и изградња, врши се на
основу одобрења организационе јединице Градске управе
надлежне за комуналне послове, по претходно утврђеној
накнади за посечена стабла од стране стручне комисије.
Уклањање здравих стабала са јавне зелене површине на
подручју градских општина из става 2. овог члана, на захтев
заинтересованог лица за потребе извођења радова сходно
закону којим се уређује планирање и изградња, врши се на
основу одобрења организационе јединице управе градске општине надлежне за комуналне послове, по претходно утврђеној накнади за посечена стабла од стране стручне комисије.
Уз захтев за издавање одобрења из ст. 4. и 5. овог члана,
доставља се одговарајући акт којим се одобрава извођење
радова у складу са одредбама закона којим се уређује планирање и изградња.
Одобрење из ст. 4. и 5. овог члана се не може издати пре
него што се изврши уплата прописане накнаде на посебан
рачун буџета града, односно градске општине.”
Члан 3.
Члан 15. мења се и гласи:
„Предузеће, односно предузетник дужно је да са јавне
зелене површине из тачке 1–9. члана 2. ове одлуке, према
годишњем програму, уклања стабла или делове стабала,
која су сува, оболела, физиолошки презрела, са аспекта безбедности критична (стабла у процесу изваљивања, ризично нагнута, високо израсле крошње и сл.), оштећена од
елементарних непогода, саобраћајног удеса и сл., као и да
примењују редовне мере неге.
Правна и физичка лица из члана 4. ове одлуке дужна су да
поступају у складу са обавезама из става 1. овог члана, уз предходно прибављено мишљење стручне комисије из члана 14. ст.
1. и 2. ове одлуке, осим у случајевима хитних интервенција.
У случајевима наведеним у ставу 2. овог члана, када због
хитности није могуће спровести прописани поступак, уклањање стабла или делова стабла се може извршити по налогу
комуналног инспектора.
Уколико лице из става 2. овог члана не поступи по налогу комуналног инспектора, уклањање стабла или делова
стабала извршиће се преко предузећа, односно предузетника, о трошку тог лица.”
Члан 4.
У члану 21. посла става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4. који
гласе:
„Уколико лице које је извршило забрањену радњу из
става 1. овог члана није затечено на лицу места, власник,
односно корисник возила, обавезан је да, у року од осам
дана, да потпуне и тачне податке о идентитету лица коме је
омогућено управљање возилом и доказ на основу којег се на
неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време.
Доказом из става 2. овог члана сматраће се писана изјава
оверена од стране надлежног органа којом лице чије је по-
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датке дао власник, односно корисник возила, потврђује да
је управљало возилом у одређено време.
Изузетно од одредбе става 2. овог члана, власник, односно корисник возила неће одговарати уколико докаже неовлашћену употребу возила.”
Члан 5.
У члану 29. став 1. додаје се нова тачка која гласи:
„3. не поступи у складу са чланом 21. став 2. ове одлуке.”
У члану 29. став 4. речи „21. тач. 1–17.” замењују се речима „21. тач. 1–3. и 5–17.”.
У истом члану после става 4. додају се нови ставови који
гласе:
„Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама из члана 2.
тачке 1–3, 6–9. и 10. алинеја прва, трећа, пета, шеста и седма
одлуке:
1. поступа противно одредбама члана 21. тачка 4;
2. не поступи у складу са чланом 21. став 2. у односу на
тачку 1. овог става.
Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама из члана 2. тачка 4. одлуке:
1. поступа противно одредбама члана 21. тачка 4;
2. не поступи у складу са чланом 21. став 2. у односу на
тачку 1. овог става.
Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се физичко лице ако на јавним зеленим површинама из члана 2. тачка 5. и 10. алинеја друга и четврта одлуке:
1. поступа противно одредбама члана 21. тачка 4;
2. не поступи у складу са чланом 21. став 2. у односу на
тачку 1. овог става.”
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-195/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу члана 361. став 1. Закона о
енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14), члана
4. став 1. и 3. и члана 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС” број 88/11), члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СНАБДЕВАЊУ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ
Члан 1.
У Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду
Београду („Службени лист Града Београда”, бр. 43/07, 2/11,
29/14 и 19/17) у члану 43. после става 4. додаје се нови став
који гласи:
„У случају да и после 3. маја Републички хидрометеоролошки завод прогнозира средњу дневну температуру 12 °С или
нижу, руководилац организационе јединице Градске управе
Града Београда надлежне за послове енергетике, може нало-
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жити обезбеђивање снабдевања топлотном енергијом објеката из става 3. овог члана и у тим данима, уколико постоје
техички и технолошки услови.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-196/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 99. ст. 5. и 17, члана 100. ст. 1.
6а) и 6б) и члана 103. ст. 1, 2, 4 и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка,
64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлуке УС, 50/13–
одлуке УС, 98/13– одлука УС, 132/14, 145/114 и 83/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист
Града Београда”, бр. 20/15, 126/16, 2/17, 43/17 и 118/18), у
члану 75. у ставу 1., бришу се тачке 3а и 3б.
У истом члану став 2. се мења тако да гласи:
„Сувласнички удео грађевинског земљишта у јавној својини, може се отуђити јавним оглашавањем ради изградње,
под условом да је катастарска парцела неизграђено грађевинско земљиште, које испуњава услове грађевинске парцеле и које је намењено за изградњу.”
У истом члану бришу се ст. 3, 4 и 5.
У истом члану, после става 2. додају се ст. 3, 4, 5, 6 и 7.
који гласе:
„Сувласник грађевинског земљишта има право прече
куповине по цени утврђеној у поступку јавног оглашавања.
Сувласник непокретности који намерава да прода свој
сувласнички удео дужан је да га претходно понуди на продају осталим сувласницима.
У случају кад има више сувласника, првенствено у
остваривању права прече куповине има сувласник са већим
сувласничким делом.
Кад има више сувласника који би према ставу 5. овог
члана имали право прече куповине, сувласник непокретности има право да сам одлучи коме ће од њих продати свој
део непокретности.
На поступак јавног оглашавања, сходно се примењују
одредбе ове одлуке које се односе на отуђење грађевинског
земљишта јавним надметањем”
Члан 2.
У члану 82. после става 2. додаје се нов став који гласи:
„Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, сагласност за постављање башти угоститељских објеката на грађевинском земљишту у јавној својини Града Београда, даје организациона јединица надлежна за имовинско-правне послове”.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Града Београда
Број 463-198/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, број 53/95, Службени лист СРЈ, број
16/01 – Одлука СУС, „Службени гласник РС”, бр. 20/09 и
55/13 – Одлука УС) и Закон о јавној својини („Службени
гласник РС”, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 – др. пропис,
108/16, 113/17),” и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 –
одлука УС), донела је
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јавне својине града Београда, непосредном погодбом, по тржишној вредности.
Градоначелник, на предлог организационе јединице
Градске управе Града Београда надлежне за имовинско-правне послове, доноси одлуку о располагању непокретностима у јавној својини Град Београда у складу са одредбама
овог члана. У поступку доношења одлуке учествују стручно
радно тело и Комисија за имовинско-правна питања из члана 8. ст. 3. и 4. ове одлуке.
О давању стана у својину, односно сусвојину, са ранијим
сопствеником експроприсане непокретности, закључујe се
споразум пред органом управе надлежним за имовинско-правне послове који је донео правноснажно решење о експропријацији.
Уговор о закупу, односно уговор о отуђењу закључују
ранији сопственик експроприсане непокретности у складу
са одлуком из става 6. овог члана.

„Располагање непокретностима у поступку уређивања
грађевинског земљишта”

Члан 21б
У поступку отуђења непокретности из јавне својине Града Београда на име накнаде тржишне вредности за експроприсани пословни простор који је прибављен у јавну својину
Града у складу са законом којим се уређује експропријација
објеката, на захтев ранијег сопственика експроприсаног пословног простора, пословни простор који је у јавној својини
Града Београда може се дати у својину или сусвојину.
На поступак отуђења пословног простора из јавне својине Града Београда у складу са претходним ставом овог члана, аналогно се примењују одредбе члана 21а, осим става 3.
У случају када је тржишна вредност пословног простора који се даје на име накнаде већа од тржишне вредности
експроприсаног пословног простора, на разлици у вредности исказаној у површини пословног простора, Град Београд задржава право јавне својине, а ранијем сопственику
експроприсаног пословног простора може се дати у закуп
непосредном погодбом ако је то у конкретном случају једино могуће решење по закупнини утврђеној одлукама Скупштине Града Београда.

Члан 21а
У поступку отуђења непокретности из јавне својине
Града Београда на име накнаде тржишне вредности за експроприсану стамбени објекат или стан (у даљем тексту:
експроприсане непокретности) који је прибављен у јавну
својину Града у складу са законом којим се уређује експропријација објеката, на захтев ранијег сопственика експроприсане непокретности, стан који је у јавној својини града
Београда може се дати у својину или сусвојину.
Надлежним органом за процену тржишне вредности експроприсане непокретности, као и непокретности која је у
јавној својини града Београда сматра се организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове
процене тржишне вредности непокретности, Републички
орган надлежан за процену тржишне вредности или лиценцирани проценитељ.
У случају када је тржишна вредност стана који се даје
на име накнаде већа од тржишне вредности експроприсане непокретности, на разлици у вредности исказаној у површини стана, Град Београд задржава право јавне својине,
а ранији сопственик експроприсане непокретности стиче
право закупа на период од пет година, са могућношћу продужења истог.
На захтев ранијег сопственика експроприсане непокретности површина стана која му је дата у закуп у складу са
одредбама претходног става овог члана може се отуђити из

Члан 21в
У поступку прибављања путем изградње објеката јавне намене, власнику незаконито изграђеног објекта који се
налази на земљишту намењеном за изградњу објеката јавне
намене за које се у складу са законом којим се уређује експропријација објеката утврђује јавни интерес, а који се у
поступку привођења земљишта урбанистичкој намени у
складу са програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта предаје Граду ради рушења, може се исплатити
накнада у висини грађевинске вредности објекта, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење.
Накнада у висини грађевинске вредности може се исплатити власницима незаконито изграђених објеката за
непокретности из става 1. овог члана које су видљиве на
сателитском снимку територије Републике Србије из 2015.
године и за које је поступак озакоњења у току.
Процену грађевинске вредности непокретности из става 1. овог члана врши установа овлашћена за обављање послова вештачења.
Градоначелник града Београда доноси одлуку о исплати
накнаде на име грађевинске вредности за непокретности
из става 1. овог члана на предлог организационе јединице
Градске управе града Београда надлежне за комуналне и
стамбене послове.
Организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за комуналне и стамбене послове уз предлог

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ
ПОСТУПАЊА СА НЕПОКРЕТНОСТИМА КОЈЕ СУ У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА БЕОГРАДА ОДНОСНО НА
КОЈИМА ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА
ОВЛАШЋЕЊА
Члан 1.
У Одлуци о начину поступања са непокретностима које
су у јавној својини града Београда односно на којима град
Београд има посебна својинска овлашћења („Службени
лист Града Београда”, бр. 63/16 и 50/18), после члана 21. додаје се нов наслов и чланови 21а, 21б и 21в, који гласе:

16. мај 2019.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

за доношење одлуке о исплати накнаде на име грађевинске
вредности доставља захтев Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП са извршеном проценом
грађевинске вредности из става 3. овог члана.
Власник незаконито изграђеног објекта, организациона
јединица Градске управе Града Београда надлежна за комуналне и стамбене послове и Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда ЈП, закључују уговор о исплати накнаде на име грађевинске вредности објекта, који
нарочито садржи:
1. тачку програма уређивања и доделе грађевинског земљишта на којој су предвиђене активности за привођење
земљишта планираној намени;
2. податке о објекту: спратност, површина и сл. и катастарској парцели на којој се непокретност налази;
3. износ грађевинске вредности непокретности и рок
плаћања;
4. обавезу власника незаконито изграђеног објекта да
непокретност испражњену од свих лица и ствари записнички преда у посед Дирекцији за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП ради рушења и рок предаје;
5. податке о фази поступка озакоњења;
6. обавезу власника незаконито изграђеног објекта да
одустане од покренутог поступка озакоњења, као и свих
других евентуално покренутих поступака у вези са непокретности за коју се исплаћује грађевинска вредност и достављање доказа о истом.”
Члан 2.
У члану 23. став 1. после речи „сва права и обавезе из”
додају се речи: „одлука надлежних органа, односно”.
У члану 23. додаје се нов став 2. који гласи:
На Град Београд, односно организациону јединицу
Градске управе надлежну за обављање послова управљања
и давања у закуп пословних зграда и пословног простора
прелазе сва права и обавезе из уговора о закупу које је закључила Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу
Београда ЈП, почев од 1. јула 2018. године.
У члану 23. додаје се нов став 3. који гласи:
Град Београд, односно организациона јединица Градске
управе надлежна за обављање послова управљања и давања у закуп пословних зграда и пословног простора, може
преузети сва права и обавезе из уговора о закупу закључених од стране других правних лица чији је оснивач Град
Београд, односно градска општина, за објекте на којима је
престало право коришћења, уколико су у сагласности са законом и прописима Града Београда.
Прелазне и завршне одредбе
Члан 3.
Надлежни органи градских општина обавезни су да у
року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, изврше попис станова који су у њиховој евиденцији и доставе
извештај организационој јединици Градске управе Града
Београда надлежној за имовинско-правне послове.
Извештај о попису нарочито садржи податке о тачном
назив улице, кућном броју, броју стана, површини стана, податке о кориснику или закупцу, податке о правном
основу за коришћење или закуп, податке о фактичком коришћењу стана, податак о покренутом поступку за исељење бесправно усељеног лица, податак да ли је стан празан,
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обезбеђен и где се налазе кључеви, податак о измиривању
комуналних и других обавеза за празан стан, податак о
евентуалним променама услед доградње, припајања и сл., и
друге податке од значаја за евидентирање стана.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
имовинско-правне послове и градске општине из става 1.
овог члана дужне су да послове преузимања станова заврше
најкасније у року од шест месеци од дана ступања на снагу
ове одлуке.
Преузимање станова из става 1. овог члана, вршиће се
комисијски уз сачињавање одговарајућих записника о примопредаји, који садржи податке о непокретностима који су
предмет примопредаје, податке о досијеима, имовинској,
финансијској и техничкој документацији, документацији
у вези са покренутим споровима, податке о кључевима испражњених станова и друге релевантне податке.
Започети судски спорови са закупцима односно непосредним корисницима, којим су управљале градске општине из став 1. овог члана, покренути ради исељења, наставиће Градско правобранилаштво Града Београда.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 463-199/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу члана 29. Закона о комуналним
делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и
95/18), члана 12. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др.
закон) и члана 31. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 –
одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА
КОРИСНИКА КОЈИ ПЛАЋАЈУ СУБВЕНЦИОНИСАНУ
ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену комуналних услуга („Службени
лист Града Београда”, бр. 31/13, 75/13, 27/14, 37/14, 51/14,
97/14, 35/15, 82/15, 61/16, 126/16, 95/17 и 123/18) (у даљем
тексту: одлука), у члану 19. речи „15. маја 2019. године” замењују се речима: „15. новембра 2019. године”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 5-201/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Број 26 – 12

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 13. Закона о комуналној делатности („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”,
бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон) и члана 31.
Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Члан 1.
У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист
Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/11 –
исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17 и 118/18) у
члану 19. после става 1. додају се нови ставови који гласе:
„Уколико забрањену радњу из става 1. тач. а) – в) овог
члана није извршио власник, односно корисник возила,
обавезан је да, у року од осам дана, да потпуне и тачне податке о идентитету возача и доказ на основу којег се на неспоран начин може утврдити да је то лице управљало возилом у одређено време.
Доказом из става 2. овог члана сматраће се и писана изјава оверена од стране надлежног органа којом возач, чије
је податке дао власник, односно корисник возила, потврђује
да је управљао возилом у одређено време.”
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-202/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 16.
маја 2019. године, на основу члана 40. Закона о оглашавању („Службени гласник РС”, број 6/16), члану 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр.129/07, 83/14
– др. закон и 101/16 – др. закон) и члану 31. Статута Града
Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о оглашавању на територији града Београда
(”Службени лист Града Београда”, бр. 86/16, 126/16, 36/17,
96/17 и 109/18), после члана 54, назив поглавља VIII мења
се и гласи:
„VIII. НАКНАДЕ У ВЕЗИ СА ОГЛАШАВАЊЕМ”
Члан 2.
Члан 55. мења се и гласи:
„Накнаде у вези са оглашавањем плаћају се у складу са
овом одлуком и другом посебном одлуком Скупштине Града Београда.”
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 35-204/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 16. маја
2019. године, на основу члана 146. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС,
50/13 одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/18),
самосталног члана 60. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 121/12,
18/15, 96/15 – др. закон, 92/16, 104/16 – др. закон, 113/17 –
др. закон, 41/18 и 95/18 – др. закон) и члана 31. став 1. тачка
7. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

OДЛУКУ
О ПОСТАВЉАЊУ И УКЛАЊАЊУ ОБЈЕКАТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА НА
ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБE
Члан 1.
Овом одлуком се уређујe и обезбеђује постављање и
уклањање објеката за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда (у
даљем тексту: објекти), доношење плана места за постављање и уклањање објеката (у даљем тексту: План), утврђивање
испуњености услова из Плана ради постављања објекта, као
и вршење надзора над применом одредаба ове одлуке.
II. ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА НА КОЈИМА СЕ МОГУ ПОСТАВЉАТИ ОБЈЕКТИ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА
Члан 2.
Места на којима се, у складу са овом одлуком, могу постављати објекти, одређују се планом.
Члан 3.
План припрема организациона јединица Градске управе
Града Београда надлежна за послове привреде (у даљем тексту: Секретаријат за привреду), у сарадњи са организационим јединицама Градске управе Града Београда надлежним
за послове урбанизма, инспекције и заштите животне средине и саобраћаја.
Израду плана, Секретаријат за привреду поверава јавном урбанистичком предузећу које је Град Београд основао
за обављање послова просторног и урбанистичког планирања (у даљем тексту: носилац израде плана).
План доноси Скупштина Града Београда, за период од 10
година, по претходно прибављеној сагласности надлежних
органа, а у складу са Законима који регулишу ову област.
Члан 4.
План дефинише општа и посебна правила за зоне и
локације за депоновање и сепарацију речних агрегата на
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водном земљишту на територији града Београда, која су у
складу са важећим урбанистичким плановима и условима
надлежних институција.
План се објављује у „Службеном листу Града Београда”.
Члан 5.
Измене и допуне плана врше се по поступку предвиђеном за доношење плана, и важе до истека рока важења плана који се мења.
III. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ПЛАНА РАДИ ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКТА ЗА ДЕПОНОВАЊE
И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНИХ АГРЕГАТА
Члан 6.
Захтев за утврђивање испуњености услова из плана
ради постављања објекта, може поднети правно лице или
предузетник, које је регистровано за обављање одговарајуће делатности.
Захтев из става 1. подноси се Секретаријату за привреду
и садржи:
– опште податке о подносиоцу захтева (назив, адреса,
ПИБ и матични број правног лица, односно предузетника);
– локацију за коју се подноси захтев у складу са планом;
– доказ да је регистрован за обављање одговарајуће делатности;
– копију плана катастарских парцела на којима се планира постављање објекта;
– технички опис објекта са ситуационим планом;
– доказ о уплати административне таксе.
Податке односно доказе из става 2. овог члана о којима се води службена евиденција Секретаријат за привреду
прибавља по службеној дужности у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.
Члан 7.
Секретаријат за привреду утврђује да ли је локација за
коју је поднет захтев из чл. 6. ове одлуке у складу са планом.
Подносилац захтева се упућује на микролокацијско
вредновање локације уколико је локација за коју је поднет
захтев у складу са планом.
Захтев за микролокацијско вредновање локације подносилац захтева подноси носиоцу израде плана.
Микролокацијска анализа спроводи се у складу са критеријумима и ограничењима из плана. Носилац израде плана
врши проверу минималног степена ваљаности сваке локације
у складу са критеријумима за микролокацијско вредновање.
Уколико је микролокацијска анализа позитивна формира се Елаборат микролокацијског вредновања локације,
којим се, између осталог, утврђује и да ли се на локацији поставља објекат за депоновање и сепарацију речних агрегата
или објекат за који се издаје привремена грађевинска дозвола (фабрике бетона, сепарације агрегата, асфалтне базе).
Елаборат микролокацијског вредновања локације носилац израде плана издаје подносиоцу захтева.
Члан 8.
Секретаријат за привреду по захтеву из члана 6. ове
одлуке, одлучује решењем, у складу са одредбама Закона којим се регулише управни поступак.
Решење о испуњености услова за постављање објекта
за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту може се издати подносиоцу захтева који је, поред
доказа из члана 6. ст. 2, приложио и:
– елаборат микролокацијског вредновања локације у
складу са критеријумима и ограничењима из плана;
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– одобрење за обављање лучке делатности које издаје
Агенција за управљање лукама;
– уговор о закупу водног земљишта у јавној својини са
надлежним јавним водопривредним предузећем односно
доказ о праву својине на земљишту;
– решење о издавању водне сагласности сходно Закону
о водама.
Решење из става 1. овог члана издаје се са роком важења
од три године и може се продужити најдуже за још три године.
Против решења из става 1. овог члана, може се поднети
жалба Градском већу Града Београда, преко Секретаријата
за привреду, у року од 15 дана од дана пријема решења.
Секретаријат за привреду дужан је да води евиденцију о
донетим решењима.
Члан 9.
Секретаријат за привреду дужан је да по један примерак
донетог решења достави надлежном јавном водопривредном предузећу, Агенцији за управљање лукама, комуналној инспекцији градске општине, организационој јединици
Градске управе Града Београда надлежној за инспекцијске
послове за и комуналној полицији.
Објекти за које се издаје привремена грађевинска дозвола
Члан 10.
Уколико је Елаборатом микролокацијског вредновања
локације из члана 7. став 5. ове одлуке утврђено да се ради
о објекту за који се издаје привремена грађевинска дозвола
(фабрикe бетона, сепарацијe агрегата, асфалтнe базe) у смислу Закона којим се уређује изградња објеката, подносилац
захтева се обраћа организационој јединици Градске управе
надлежној за урбанизам и грађевинске послове, у поступку
утврђеном прописима који регулишу спровођење обједињене процедуре електронским путем.
IV. КОРИШЋЕЊЕ МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКТА
ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНОГ АГРЕГАТА
НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
БЕОГРАДА
Члан 11.
Лице коме је донето решење из члана 8. ове одлуке, о испуњености услова за постављање објекта за депоновање и
сепарацију речних агрегата на водном земљишту, као корисник места (у даљем тексту: корисник), дужан је да:
1. објекат постави и користи у складу са издатим решењем;
2. објекат одржава у уредном стању;
3. да при постављању објекта и у току његовог коришћења не оштећује и не прља површину коју користи као и
околно земљиште, а по уклањању објекта површину врати у
уредно и чисто стање.
V. УКЛАЊАЊЕ ОБЈЕКТА ЗА ДЕПОНОВАЊЕ И СЕПАРАЦИЈУ РЕЧНОГ АГРЕГАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 12.
Објекат за депоновање и сепарацију речног агрегата на
водном земљишту на територији града Београда се уклања:
1. уколико је постављен на водном земљишту на месту
које није одређено као место за постављање ових објеката
планом из члана 2. ове одлуке,
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2. уколико објекат нема решење о испуњености услова из члана 8. ове одлуке или се користи супротно решењу,
3. уколико се промене општа и посебна правила у плану из члана 2. ове одлуке, а корисник места, у остављеном року,
који одређује Секретаријат за привреду, не уподоби обављање делатности депоновања и сепарације речних агрегата променама у општим или посебним правилима измењеног плана.
За уклањање објекта за депоновање и сепарацију речног агрегата на водном земљишту на територији града Београда
надлежан је комунални инспектор.
У случају из става 1. тачка 3. овог члана, Секретаријат за привреду писменим путем обавештава комуналну инспекцију.
О доношењу решења о уклањању објекта за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту, комунални
инспектор обавештава организациону јединицу Градске управе надлежну за доношење решења о испуњености услова за
постављање објекта за депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији града Београда, која у
случају из става 1. тачка 3. овог члана утврђује престанак важења решења о испуњености услова.
VI. НАДЗОР
Члан 13.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Секретаријат за привреду.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални инспектор градске општине.
Контролу над применом ове одлуке у складу са законом и другим прописима, врши комунална полиција.
Инспекцијски надзор над објектима на водном земљишту који прибављају привремену грађевинску дозволу (фабрике
бетона, сепарације агрегата, асфалтне базе) врши грађевинска инспекција у складу са законом којим се уређује изградња
објеката.
VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 14.
Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:
1. објекат за депоновање и сепарацију речног агрегата на водном земљишту постави на месту које није одређено планом (члан 4.);
2. објекат за депоновање и сепарацију речног агрегата на водном земљишту постави и користи без решења о испуњености услова (члан 8.);
3. поступа супротно члану 11. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 75.000 динара предузетник.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 25.000 динара физичко лице.
Новчане казне из овог члана, изриче комунални инспектор, односно комунални полицајац у складу са законом.
VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 15.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-205/19-С, 16. маја 2019. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи Града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању и раду Службе главног урбанисте Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допунама Одлуке о комуналној полицији – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о комуналној инспекцији – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допуни Одлуке о локалним административним таксама – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама за коришћење јавних путева за територију
Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању баште угоститељског објекта на територији
Града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објекта на територији Града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању тезги и других покретних привремених
објекта на територији Града Београда– – – – – – – –

1
1
3
3
4
4
5
6
6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке снабдевању топлотном енергијом у Граду Београду– – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о допунама Одлуке о начину поступања
са непокретностима које су у јавној својини Града
Београда, односно на којима Град Београд има посебна својинска овлашћења – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени Одлуке о утврђивању категорија корисника који плаћају субвенционисану цену
комуналних услуга – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним
паркиралиштима – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама Одлуке о оглашавању на територији Града Београда – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о постављању и уклањању објеката за
депоновање и сепарацију речних агрегата на водном земљишту на територији Града Београда – – –

Страна
7
8
9
9

10
11
12
12
12
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