
Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 40. Закона о оглаша-
вању („Службени гласник РС”, број 6/16), члана 12. став 1. 
тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС. бр. 
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 
31. став 1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и „Службени гласник
РС”, бр. 7/16 – одлука УС и бр. 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОГЛАШАВА-

ЊУ 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, 109/18, 26/19, 62/19, 17/20, 89/20, 106/20, 152/20 и 
39/21), у члану 2. став 3. брише се.

Члан 2.
У члану 8. у ставу 1. после речи: „општина”, брише се за-

пета и речи: „односно ЈП „Београдска тврђава” на површи-
нама из члана 2. став 3. ове одлуке,”.

У истом члану у ставу 2. после речи: „постављен”, брише 
се запета и речи: „односно ЈП „Београдска тврђава” на по-
вршинама из члана 2. став 3. ове одлуке.”.

Члан 3.
У члану 16. у ставу 6. после речи: „општине”, брише се 

запета и речи: „односно ЈП „Београдска тврђава” на повр-
шинама из члана 2. став 3. ове одлуке.”.

Члан 4.
Члан 52а брише се.

Члан 5.
У члану 54. став 1. тачка 1. речи: „члана 2. ст. 2. и 3.”. за-

мењују се речима: „члана 2. став 2.”.
У истом члану и ставу тачка 4. мења се и гласи:
„средство за оглашавање по престанку важења дозволе 

о свом трошку уклони, а коришћену површину локације 
врати у првобитно стање у року од седам дана, осим у слу-
чају из чл. 45. и 52.”.

У истом члану и ставу 2. тачка 2. мења се и гласи:
„омогући Граду, односно Градској општини да, уз накна-

ду, врше оглашавање манифестација и активности које ор-
ганизује или су од значаја за Град, односно градску општи-
ну, а на основу захтева који се подноси најмање 30 дана пре 
почетка оглашавања.”.

Члан 6.
У члану 55а у ставу 1. речи: „односно акта из ст. 2. и 3. чла-

на 2.” замењују се речима: „односно акта из става 2.члана 2.”
У истом члану у ставу 2. речи: „односно акта из ст. 2. и 3. 

члана 2.” замењују се речима: „односно акта из става 2. члана 2.”.

Члан 7.
У члану 56. у ставу 1. тачка 6. мења се и гласи:
„оглашавати се на средству за оглашавање које је поста-

вљено или се користи без дозволе односно акта из става 2. 
члана 2. ове одлуке.”.

Члан 8.
У члану 58. у ставу 2. тачка 2. речи: „члана 2. ст. 2. и 3.” 

замењују се речима: „члана 2. став 2.”.
У истом члану и ставу у тачки 3. речи: „члана 2. ст. 2. и 

3.” замењују се речима: „члана 2. став 2.”
У истом члану ст. 6. и 7. мењају се и гласе: 
„О уклањању објекта за оглашавање комунални инспек-

тор обавештава организациону јединицу која је издала до-
зволу.

По пријему обавештења из става 6. овог члана органи-
зациона јединица која је издала дозволу доноси решење о 
престанку важења дозволе.”.

Члан 9.
 У члану 59. став 1. алинеја друга мења се и гласи:
„– ако средство за оглашавање постави или користи без 

дозволе из чл. 39, 40, 41, 49. и 50. односно акта из става 2. 
члана 2. ове одлуке;”.

Члан 10.
У члану 60. став 1. алинеја прва мења се и гласи:
„– ако средство за оглашавање постави или користи су-

протно дозволи (члан 39., 40., 41. 49. и 50.);”.

Члан 11.
У члану 62. став 1. алинеја прва мења се и гласи:
„– ако оглашавање из става 2. алинеја друга члана 15. ове 

одлуке врши без дозволе из члана 42. став 1. односно акта 
из члана 2. став 2. ове одлуке;”

У истом члану и ставу алинеја друга мења се и гласи:
„– ако оглашавање из става 2. алинеја друга члана 15. ове 

одлуке врши супротно дозволи из члана 42. став 1. односно 
акту из члана 2. став 2. ове одлуке.”.

Члан 12.
У члану 63. речи: „комунални полицајац” замењују се 

речима: „комунални милиционар.”.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.
Захтеви за издавање дозволе за постављање средстава за 

оглашавање на површинама које обухватају подручје Про-
сторно културно-историјских целина: подручје око Доси-
тејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове улице, Топчидер, 
Косанчићев венац, Скадарлија, као и подручју које ужива 
статус претходне заштите – Светосавски плато, који су под-
нети, а нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке 
решаваће се у складу са одредбама ове одлуке.

Дозволе за постављање средстава за оглашавање издате 
до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на 
који су издате.

Градска општина преузеће од Јавног предузећа „Бео-
градска тврђава” послове, незавршене предмете, архиву и 
запослене који су до дана ступања на снагу ове одлуке ради-
ли на пословима из члана 52а одлуке најкасније до годину 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 35-913/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 12. став 1. тачка 6. За-
кона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. став 
1. тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, 
број 7/16 – одлука УС и „Службени лист Града Београда”, 
број 60/19), члана 4. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 
38а Одлуке о комуналном реду („Службени лист Града Бео-
града”, бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16, 
19/17, 50/18, 92/18, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20, 89/20, 
106/20, 138/20, 152/20, 40/21 94/21 и 101/21), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉА-
ЊУ СИСТЕМА ЈАВНИХ БИЦИКАЛА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА 
Члан 1.

У Одлуци о постављању система јавних бицикала на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 103/18 и 118/18) у члану 3. после става 2. додаје се нови 
став 3. који гласи:

„Изузетно за потребе одржавања концерата, фестивала, 
културних, спортских и других манифестација и приредби, 
као и због измене саобраћајно-техничких услова, на јавној са-
обраћајној површни могу се поставити и привремене станице 
за јавне бицикле, којe се састоје од обележених места за пар-
кирање јавних бицикала без инфраструктурних прикључака.”.

Члан 2.
Члан 4. мења се и гласи:
„Јавни бицикл је возило са најмање два точка у смислу 

прописа о безбедности саобраћаја које има карактеристике 

уређене прописима о општој безбедности производа, које је 
посебно конструисано и опремљено за изнајмљивање и ко-
ришћење за превоз грађана и које се може покретати сна-
гом возача, која се помоћу педала или ручица преноси на 
точак, односно точкове.

Одредбе ове одлуке односе се осим бицикала из става 1. 
овог члана и на возила са погоном на педале са додатним елек-
тричним мотором чија највећа снага није већа од 0,25 кW и 
највећа конструктивна брзина мања од 25 км/h, а није декла-
рисано као возила врсте L1 (мопеди, мотоцикли, трицикли и 
четвороцикли), као и на лака електрична возила за личну упо-
требу дефинисана стандардом SRPS EN 1728:2020. у складу са 
прописима којима се уређује ова област.”.

Члан 3.
После члана 5. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 5а”
Површина информационог паноа из члана 3. став 1. али-

неја трећа може се користити за оглашавање под условима 
и на начин прописан одлуком којом се уређује оглашава-
ње на територији града Београда за које се плаћа накнада у 
складу са посебном одлуком Скупштине Града Београда.”.

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:
„Саставни део плана из члана 6. ове одлуке је техничка 

документација места за постављање станице.
Техничку документацију места за постављање станице 

чине: списак места за постављање станица, услови и начин 
постављања; прегледна карта места постављања у размери 
1:5.000; опис места постављања са наменом површине на 
којој се налази; графички приказ места постављања са уцр-
таним објектима у непосредном окружењу у размери 1:50 
или 1:100 и фотографски приказ површине на којој се по-
стављање врши, који су припремљени од стране лица које 
поседује лиценцу одговорног пројектанта из области сао-
браћаја и саобраћајне сигнализације као и сагласности на-
длежних субјеката.”.

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи:
„Станице система јавних бицикала постављају се на 

местима утврђеним планом из члана 6. ове одлуке након 
спроведеног поступка јавне набавке или кроз реализаци-
ју поступака прописаних законом којим се уређује јавно 
приватно партнерство и концесије и закљученог уговора са 
изабраним понуђачем (у даљем тексту: оператор система).

На основу уговора из става 1. овог члана надлежна ор-
ганизациона јединица за послове саобраћаја издаје одобре-
ња у форми решења за сваку станицу из члана 3 ове одлу-
ке, које садржи: место, врсту, капацитет, елементе и друге 
карактеристике станице , величину станице, површину која 
се користи, период коришћења, и рок у којем је оператор 
система дужан да отпочне са коришћењем места у складу 
са одобрењем, а који не може бити дужи од шест месеци од 
дана пријема коначног решења којим се одобрава поставља-
ње станица и обавезу уклањања станице по истеку периода 
на које је решење издато.”.

Члан 6.
Члан 9. мења се и гласи:
„Организациона јединица надлежна за послове саобра-

ћаја води евиденцију о издатим решењима и припадајућој 
техничкој документацији и дужна је да примерак коначног 
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решења достави организационој јединици Градске управе 
Града Београда надлежној за послове јавних прихода ради 
утврђивања и наплате накнаде надлежној комуналној ин-
спекцији и Комуналној милицији.”.

Члан 7.
У целокупном тексту одлуке речи: „комунална полици-

ја” у одређеном броју и падежу замењују се речима: „кому-
нална милиција” у одређеном броју и падежу.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Града Београда

Број 34-914/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
новембра 2021. године, на основу члана 13. Закона о ко-
муналној делатности („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18), члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном 
граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. за-
кон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАР-

КИРАЛИШТИМА
Члан 1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист 
Града Београда”, бр. 12/10 – пречишћен текст, 37/11, 42/2011 – 
исправка, 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16, 36/17, 118/18, 26/19, 
52/19, 65/20, 152/20 и 9/21), у члану 19. став 2. мења се и гласи:

„Уколико забрањену радњу из става 1. тачка а) и г) овог 
члана није извршио власник, односно корисник возила, 
обавезан је да, у року од осам дана, да потпуне и тачне по-
датке о идентитету возача и доказ на основу којег се на не-
споран начин може утврдити да је то лице управљало вози-
лом у одређено време.”.

Члан 2.
У члану 21б став 3. алинеја прва мења се и гласи: 
„– издаје прекршајни налог;”.

Члан 3.
Члан. 23. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за пре-

кршај правно лице ако поступа супротно одредбама члана 
11в ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000 динара физичко лице.”

Члан 4.
После члана 23а. додаје се нови члан 23б који гласи:

„Члан 23б
Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекр-

шај правно лице ако поступа супротно одредбама члана 19. 
став 1. тачка б) и в) ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном 
казном од 5.000 динара физичко лице.

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се за прекр-
шај лице које је извршило забрањену радњу из члана 19. 
став 1. тачка а) и г).

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за пре-
кршај правно лице ако поступа супротно одредбама члана 
19. став 2. ове одлуке.

За прекршај из става 6. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 6. овог члана казниће се новчаном 
казном од 50.000 динара предузетник.

За прекршај из става 6. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000 динара физичко лице.”.

Члан 5.
Члан 24а мења се и гласи:
„За прекршаје из чл. 22, 23, 23б. и 24. ове одлуке, кому-

нални инспектор, односно комунални милиционар издаје 
прекршајни налог у складу са законом.”.

Члан 6.
У целокупном тексту одлуке речи: „комунални полица-

јац” у одређеном броју и падежу замењују се речима: „кому-
нални милиционар” у одговарајућем броју и падежу.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 34-915/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и члана 25. тачка 18. Статута Гра-
да Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉА-
ЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРА-

ДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених објеката на те-

риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр.17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20, 94/21 и 101/21) у 
члану 2. став 1. после речи: „корисника такси услуге”, додају 
се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, контролора”.

Члан 2.
У члану 3. став 2. тачка 1. после речи: „такси стајалиште” 

додају се зарез и речи: „окретница, терминус”.
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Члан 3.
У члану 4. став 2. после речи: „корисника такси услуге” до-

дају се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, контролора”.
Члан 4.

У члану 6. у ставу 4. после речи: „корисника такси услу-
ге” додају се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, 
контролора”.

У истом члану и ставу бришу се зарез и речи: „чија бру-
то површина не може бити већа од 10,5 m и”.

Члан 5.
У члану 9. у ст. 5. и 7, после речи: „корисника такси услу-

ге” додају се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, 
контролора”.

Члан 6.
У члану 10. после става 3 додаје се нови став који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, План постављања објек-

та са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск са ко-
мерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, 
корисника такси услуге, саобраћајног, возног особља, контро-
лора и осталих грађана на површинама из члана 5. став 1, до-
носи надлежна организациона јединица Градске управе Града 
Београда за послове јавног превоза по претходно прибавље-
ној сагласности организационих јединица Градске управе Гра-
да Београда надлежних за послове урбанизма и саобраћаја. 
Сагласности из овог става, чине саставни део плана.”

Члан 7.
У члану 12. у ст. 6. и 7, после речи: „корисника такси 

услуге” додају се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, 
контролора”.

Члан 8.
У члану 18а, после речи: „корисника такси услуге” додају 

се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, контролора”.
Члан 9.

У члану 26. став 1. после речи: „корисника такси услуге” 
додају се зарез и речи: „саобраћајног, возног особља, кон-
тролора”.

Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”
Скупштина Града Београда

Број 352-912/21-С, 29. новембрa 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 4. став 4. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16, 95/18) и члан 25. тачка 11. Статута Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, 
„Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени 
лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛ-

НОМ 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, 118/18, 26/19, 52/2019, 60/19, 17/20, 
89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21, 94/21 и 101/21) у чла-
ну 23. став 2. после речи: „из става 1. овог члана” додају се 
речи: „изузев тачке 4.”.

Члан 2.
 У члану 56. став 1. после речи: „такси стајалиштима,” 

додају се речи „окретницама, терминусима,”.
У истом члану у ставу 5. после речи: „такси стајалишта”, 

додају се речи: „окретница и терминуса,”.
Члан 3.

У члану 57а. став 1. мења се и гласи: 
„На такси стајалишту, окретници, терминусу или у не-

посредној близини такси стајалишта, окретнице и термину-
са, може се поставити привремени, покретни тоалет у виду 
кабине са патронама које се празне, за потребе линијског и 
такси превоза.”

У истом члану у ставу 3. после речи: „такси стајалишта” 
ставља се запета и додају се речи: „окретнице и терминуси”, 
а после речи: „на такси стајалиште” ставља се запета и дода-
ју се речи: „окретницу и терминус”.

У истом члану у ставу 6. после речи: „такси стајалиште”, 
ставља се запета и додају се речи: „окретницу и терминус”.

Члан 4.
У члану 64б. став 1. тачка 15. мења се и гласи: 
„15. поступа супротно члану 23. став 1. тачка 4. ове 

одлуке;”.
У истом члану став 4. речи: „и тачке 15.” бришу се.
У истом члану ст. 5.–12. бришу се.

Члан 5.
После члана 64б. додаје се нови члан који гласи:

„Члан 64в.
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се за пре-

кршај лице које је извршило забрањену радњу ако:
1. се креће, зауставља или паркира возило на јавној зеле-

ној 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.

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се за пре-
кршај лице које је извршило забрањену радњу ако 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 тере-
ни, рекреационе површине и др.) и на зеленој површини у 
јавном коришћењу (члан 23. став 1. тачка 1.).

Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за пре-
кршај лице које је извршило забрањену радњу ако поступа 
супротно забрани из члана 23. став 1. тачка 2. алинеја че-
тврта ове одлуке.

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се за пре-
кршај лице које је извршило забрањену радњу ако:

1. се креће, зауставља или паркира возило на јавној зе-
леној површини (зелене површине поред и око стамбених 
и пословних зграда, у оквиру и између блокова стамбених и 
пословних зграда, члан 23. став 1. тачка 1.);

2. поступа супротно забрани из члана 23. став 1. тачка 2. 
алинеја 1, 3. и 5. тач. 3. ове одлуке.

Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће 
се за прекршај правно лице ако не поступи у складу са чла-
ном 23. став 2. ове одлуке.

За прекршај из става 5. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.
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За прекршај из става 5. овог члана казниће се новчаном 
казном од 50.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 5. овог члана казниће се новчаном 
казном од 25.000,00 динара физичко лице.

Досадашњи члан 64в. постаје члан 64 г.”.
Члан 6. 

У члану 66. после речи: „64в.” додају се речи: „64г.”.

Члан 7.
У Прилогу 1. Каталога урбане опреме за уређење и опре-

мање јавних површина на делу територије града Београ-
да обухваћене Генералним урбанистичким планом, који је 
саставни део одлуке, у поглављу Б. Урбани мобилијар, под 
Б.2. елементи за одлагање, Б.2.1 „Ђубријере”, додаје се нова 
подтачка: 

„Б.2.1.5. Ђубријера – Паметна преса за рециклажу и допуну смарт картица”.
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Члан 8. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда

Број 3-910/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 4. став 3. Закона о ко-
муналним делатностима делатностима („Службени гласник 
РС” бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 25. тачка 11. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10, 23/13, 7/16 – одлука УС и ,,Службени лист Града Бео-
града”, брoj 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВА-
ЊУ И ОДРЖАВАЊУ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕА-

ЦИОНИХ 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, 2/11, 44/14, 17/15, 35/15, 
19/17, 26/19, 106/20 и 152/20), у члану 21. став 1. тачка 4. после 
речи: „односно предузетника” уместо запете ставља се тачка 
са запетом, а речи: „сервисирање возила (промена уља и сл.) и 
прање возила на травњацима или јавним чесмама” бришу се.

У истом члану и ставу, после тачке 4. додаје се нова тач-
ка која гласи:

„4а. сервисирање возила (промена уља и сл.) и прање во-
зила на травњацима или јавним чесмама;”

У истом члану, у ставу 2. после речи: „става 1.” додају се 
речи: „тачка 4.”

Члан 2.
У члану 26. став 2. мења се и гласи:
„Контролу примене ове одлуке и комунално-милицијске 

послове, у складу са Законом о комуналној милицији и дру-
гим прописима врши комунална милиција.”

Члан 3.
У члану 27. став 4. реч: „полицајац” замењује се речју: 

„милиционар”.

Члан 4.
У члану 28. став 2. реч: „полицајац” замењује се речју: 

„милиционар”.

Члан 5.
У члану 29. став 1. тачка 2. речи: „тач. 4,” замењују се ре-

чима: „тачке 4а,”.
У истом члану, у ставу 9. речи: „тачка 4.” замењују се ре-

чима: „тачка 4а.”.
У истом члану, у ставу 10. речи: „став 1. тачка 4.” заме-

њују се речима: „став 1. тачка 4а.”.
У истом члану, у ставу 11. речи: „став 1. тачка 4.” заме-

њују се речима: „став 1. тачка 4а.”.
У истом члану после става 11. додају се нови ставови 

који гласе:
Новчаном казном од 25.000,00 динара казниће се лице 

које на јавним зеленим површинама из члана 2. тач. 1–3, 

6–9. и 10. алинеја прва, трећа, пета, шеста и седма одлуке 
поступа противно одредбама члана 21. став 1. тачка 4.

Новчаном казном од 15.000,00 динара казниће се лице 
које на јавним зеленим површинама из члана 2. тачка 4. одлу-
ке поступа противно одредбама члана 21. став 1. тачка 4.

Новчаном казном од 5.000,00 динара казниће се лице 
које на јавним зеленим површинама из члана 2. тачка 5. и 
10. алинеја друга и четврта одлуке поступа противно одред-
бама члана 21. став 1. тачка 4.”

У истом члану став 12. постаје став 15., а речи: „ст. 1–11.” 
замењују се речима „ст. 1–14.”.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-911/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 3., став 1., тачка 5, чла-
на 4. став 1. и члaну 13. Закона о комуналним делатностима 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16, 95/18), члана 57. 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службе-
ни гласник РС”, бр.68/15, 41/18,44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 
и 9/20), члана 4. став 1., тч. 47., 56. и 72а. 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, 95/18 – др. закон, 37/19 – др. 
закон и 9/20), члана 7. став 3. Закона о трговачком бродар-
ству („Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 113/17 – др. за-
кон), члана 2. став 1. тачка 3. и члану 76. Закона о железници 
(„Службени гласник РС”, брoj 41/18), члана 3. став 1. тачка 1. 
Закона о жичарама за транспорт лица („Службени гласник 
РС”, бр. 38/15, 113/17 – др. закон и 31/19), члана 46а. став 1. 
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист 
Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 
119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19) и члана 25., став 1., тачка 
13. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 
– одлука УС, и „Службени лист Града Београда”, бр. 17/16 – 
одлука УС и 60/19), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ 
ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

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

торији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20 и 22/21) у 
члану 1. после става 4 додаје се нови став 5 који гласи:

„Издавање, продаја и контрола возних исправа врши се 
у организацији надлежне организационе јединице.”.

Досадашњи став 5. постаје став 6.

Члан 2.
У члану 3д. став 1, тач. 6–9. мењају се и гласе:
„6) особе са инвалидитетом које примају стални додатак 

за туђу негу и помоћ;
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7) лица оболела од церебралне парализе, дечије пара-
лизе и плегије код којих је утврђен потпуни губитак радне 
способности или трајна неспособност за рад и привређива-
ње или је признато право на стални додатак за туђу негу и 
помоћ (особе са инвалидитетом) и њихов пратилац када је 
у присуству особе са инвалидитетом;

8) лица оболела од мишићне дистрофије код којих је утвр-
ђен потпуни губитак радне способности или трајна неспособ-
ност за рад и привређивање или је признато право на стални 
додатак за туђу негу и помоћ (особе са инвалидитетом) и њи-
хов пратилац када је у присуству особе са инвалидитетом;

9) лица оболела од мултипле склерозе код којих је утврђен 
потпуни губитак радне способности или трајна неспособност 
за рад и привређивање или је признато право на стални дода-
так за туђу негу и помоћ (особе са инвалидитетом) и њихов 
пратилац када је у присуству особе са инвалидитетом;”.

У истом члану, став 2. мења се и гласи:
„Лица из става 1. овог члана остварују право на услугу 

превоза без накнаде под условом да имају пребивалиште на 
територији Града Београда, односно избегла и интерно ра-
сељена лица са боравиштем на територији града Београда, 
изузев лица из става 1. тачка 12. овог члана која бесплатан 
превоз остварују уз услов да имају пребивалиште на тери-
торији Републике Србије.”.

У истом члану, став 5. мења се и гласи:
„Возне исправе корисницима из става 1. тач. 2. и 3. из-

дају се са ограниченим временом трајања, најдуже до једне 
године, након чега се на захтев корисника могу обновити 
односно издати нове, док се за остале кориснике издају до 
рока важења картице, након чега се на захтев корисника 
могу издати нове.”. 

Члан 3.
У члану 3ђ. став 1. мења се и гласи:
„Услугу превоза без накнаде (бесплатан превоз) са огра-

ниченим временом трајања (најдуже до једне године), уз од-
говарајућу возну исправу, остварују:

1) труднице док трају околности под којима се остварује 
право;

2) деца до 18 година која лично примају сталну социјал-
ну помоћ на основу решења надлежног центра за социјални 
рад уз потврду да су редовни ученици;

3) уживаоци породичне инвалиднине по основу палог 
борца у оружаним акцијама после 17. августа 1990. године, 
и то:

– деца палих бораца редовни ученици верификованих 
средњих школа и студенти акредитованих високошколских 
установа;

– брачни другови и родитељи палих бораца који нису у 
радном односу.”.

У истом члану после става 1. додаје се нови став 2. који 
гласи:

„Лица из става 1. овог члана могу остварити право под 
условом да имају пребивалиште на територији Града Бео-
града, односно избегла или интерно расељена лица са бора-
виштем на територији града Београда.”.

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 4.
Члан 37. мења се и гласи:

„Члан 37.
Приликом уласка у возило на предња врата и заузима-

ња места за седење предност имају особе са инвалидитетом, 
труднице, лица са малом децом и старе и немоћне особе.”.

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 34-916/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 38. став 1 Закона о 
главном граду („Службени гласник РС”, бр 129/07, 83/14 – 
др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 31. тачка 7) и 
члану 68. став 1. Статута Града Београда („Службени лист 
Града Београда” бр. 39/08, 6/10 и 23/13, („Службени гласник 
РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београ-
да”, број 60/19), донела је

ОДЛУКУ

O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о Градској управи Града Београда („Службе-

ни лист Града Београда”, 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 
109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21 и 94/21), у 
члану 45. став 1. после речи: „планирање и развој енерге-
тике на територији града;” додају се речи: „прикупљање по-
треба и реализацију пројеката од значаја за област електро-
енергетике из надлежности Града; срповођење поступака 
јавних набавки у области електроенергетике из надлежно-
сти Града.”

Прелазне и завршне одредбе

Члан 2.
Даном ступања на снагу ове одлуке, Секретаријат за 

енергетику наставља са радом са делокругом утврђеним 
овом одлуком.

Члан 3.
Акт о организацији и систематизацији радних места у 

Градској управи ускладиће се са одредбама ове одлуке, ко-
јим је утврђен делокруг организационих јединица градске 
управе из члана 1. ове одлуке, у року од 30 дана од дана сту-
пања на снагу акта из члана 1. ове одлуке.

Запослени у организационим јединицама градске упра-
ве из члана 1. ове одлуке настављају са радом на досада-
шњим пословима до распоређивања од стране начелника 
Градске управе.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у 

„Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 020-917/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. 
новембра 2021. године, на основу члана 41а став 4. Закона 
о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09, 
88/10, 91/10 – исправка, 14/16 и 95/18) и члана 31. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, број 39/08, 
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС, 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), а по претход-
но прибављеној сагласности Министарства заштите живот-
не средине Републике Србије, донела је

ОДЛУКУ

О ПРОГЛАШЕЊУ СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ МИОЦЕН-
СКИ СПРУД „ТАШМАЈДАН”

Члан 1.
Геолошки профил миоценски спруд Ташмајдан прогла-

шава се заштићеним подручјем III категорије локалног зна-
чаја као споменик природе Миоценски спруд „Ташмајдан” 
(у даљем тексту: заштићено подручје).

Члан 2.
Споменик природе Миоценски спруд „Ташмајдан” про-

глашава се заштићеним подручјем као геолошки профил 
изграђен од органогено-спрудних кречњака баденске ста-
рости, који је настао као спруд радом црвених колонијал-
них алги, корала фораминифера и колонијалних животиња 
бриоза и садржи многобројну фосилну фауну.

Oстатак каменолома миоценског спруда Ташмајдан, 
представља једино материјално сведочанство претходног 
периода у урбаном развоју овог дела Београда и као такав 
има и културно-историјску вредност. Одсек миоценског 
спруда Ташмајдан повезан је са „Леровим склоништем” из 
II Светског рата и са још увек неиспитаним и невалоризо-
ваним подземним (средњoвековним) пролазима даје додат-
ни значај заштићеном простору.

Члан 3.
Споменик природе Миоценски спруд „Ташмајдан”, нала-

зи се на територији града Београда, у Улици Илије Гараша-
нина број 28, на подручју градске општине Палилула, ката-
старска парцела 1953/2 КО Палилула. Ограничен је улицама 
Абердаревом, Илије Гарашанина и Београдском, а у правцу 
запада наслања се на Ташмајдански парк који излази на Бу-
левар краља Александра.

Укупна површина заштићеног подручја износи 2 ha 46 a 
21,11 m² и налази се у државној својини.

Опис и графички приказ границе заштићеног подручја 
одштампан је уз ову одлуку и чини њен саставни део.

Члан 4.
 На заштићеном подручју установљавају се режими за-

штите I, II и III степена.
Режим заштите I (првог) степена површине од 12 а 39,99 m² 

обухвата падину, видљиви део спруда од отвореног пливали-
шта до објекта водовода.

Режим заштите II (другог) степена површине 43 а 28,56 m² 
обухвата падину између горње ивице спруда до ивице парка 
Ташмајдан, делове стена испод трибина стадиона и подземне 
просторије („Лерово склониште” и невалоризоване средњо-
вековне ходнике).

Режим заштите III (трећег) степена, површине 0,1 hа 
90 а 52,56 m² обухвата преостали део заштићеног подручја 
који није обухваћен режимом заштите I и II степена.

Члан 5.
На целој заштићеној катастарској парцели 1953/2 КО 

Палилула забрањује се повећање изграђене површине као и 
повећање спратности постојећих објеката.

Радови на реконструкцији и адаптацији објеката могу 
се вршити под условом да се сачувају или обнове основне 
архитектонске карактеристике постојећег објекта, на начин 
који утврђује Завод за заштиту споменика културе Града 
Београда.

Могу се вршити радови на реконструкцији инсталаци-
ја под условом да се њиховим извођењем не угрожава ста-
билност одсека. Све инсталације се морају каблирати, с тим 
што се не могу проводити/укопавати кроз спруд.

Обавезно је уклањање свих помоћних монтажних или 
зиданих објеката који су бесправно подигнути, односно 
објеката који нарушавају основну архитектонску концепци-
ју награђеног архитектонског дела.

Члан 6. 
На делу подручја споменикa природе Миоценски спруд 

„Ташмајдан”, на површинама на којима је утврђен режим за-
штите I степена спроводи се строга заштита на заштићеном 
подручју или његовом делу са изворним или мало измење-
ним екосистемима изузетног научног и практичног значаја. 

Осим забране радова и активности које су као такве 
утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, у режиму 
заштите I. степена забрањују се и:

1) сви радови и активности, осим научних истраживања 
и строго контролисаних активности усмерених ка очувању 
и унапређивању постојећег стања геолошког профила;

2) коришћење природних ресурса;
3) додатна садња високог дрвећа;
4) изградња објеката.
Радови и активности ограничавају се на:
1) научна истраживања и праћење природних процеса;
2) контролисану посету у образовне и општекултурне 

сврхе које нису у супротности са циљевима очувања при-
родних вредности;

3) обележавање граница;
4) спровођење заштитних, санационих и других неоп-

ходних мера у случају пожара, елементарних непогода и 
удеса, уз сагласност министарства надлежног за послове за-
штите животне средине. 

5) спровођење превентивних мера и радова на санаци-
ји и конзервацији стенске масе, у циљу очувања природног 
добра, стабилности одсека и безбедности посетилаца ста-
диона.

Начин, обим, место и време извођења ових активности 
морају бити планирани како би се спречио сваки облик 
угрожавања темељних вредности заштићеног подручја. 
Уколико постоји сумња у последице активности на темељне 
вредности, сматраће се да имају значајан негативан утицај и 
у том случају се не могу дозволити.

Члан 7.
На делу подручја споменикa природе Миоценски спруд 

„Ташмајдан”, на површинама на којима је утврђен режим 
заштите II степена спроводи се активна заштита ради очу-
вања и унапређења природних вредности, обележја предела 
и објеката геонаслеђа, као и ограничено коришћење при-
родних ресурса на одржив и строго контролисан начин. 

Осим забране радова и активности које су као такве 
утврђене чланом 35. Закона о заштити природе, забрањују 
све радње и активности које угрожавају или мењају његова 
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обележја и својства, односно примарне вредности заштиће-
ног подручја, а нарочито:

1) измена морфологије терена, односно извођење радова 
који би могли да униште или наруше геоморфолошке ка-
рактеристике подручја;

2) извођење било каквих радова или интервенција који-
ма се уништавају или оштећују фосилни остаци;

3) предузимање радњи и активности којима се мења из-
глед и смањује видна површина под спрудом (изузев у циљу 
постизања стабилности стенске масе и безбедности посети-
лаца/корисника);

4) заклањање спруда објектима или постављање било 
каквих информативних или рекламних паноа, како на 
спруду тако и по његовој ивици према парку;

5) подизање било каквих трајних или монтажних обје-
ката између горње ивице спруда и границе парцеле, одно-
сно ограде спортског комплекса у Ташмајданском парку;

6) зазиђивање или укопавање на видним деловима и ис-
под трибина,

7) привремено депоновање комуналног, индустријског, 
опасног и другог oтпада и отпадних материја.

Радови и активности ограничавају се на:
1) сечу високог дрвећа чиме се спречава даље продира-

ње жилног система уз услов да се не изазове било која не-
стабилност или ерозија;

2) уклањање ниског растиња сходно орографији терена 
ради омогућавања несметаног пролаза пешачким стазама а 
у циљу омогућавања сагледавања спруда из визурних пра-
ваца;

3) контролисање постојећег високог дрвећа у парков-
ском делу, у односу на спруд, као и да се не планира додатна 
садња дрвећа и жбунаста вегетација;

4) извођење истражних радова, узимање узорака и др. 
ради даљих истраживања, анализе и презентације заштиће-
ног природног добра;

5) спровођење активности у оквиру научно-истражи-
вачких радова и праћење природних процеса;

6) спровођење одговарајућих мера противпожарне и 
противерозионе заштите;

7) уређење партерних делова, од ножица спруда до гра-
нице режима заштите I. степена (објекта, подзида и др.) 
ради прихватања посетилаца и улаза у подземна склони-
шта;

8) постављање ограда у оквиру спортског комплекса, а 
нарочито подизање сигурносне ограде поред ивице одсека 
на коти Ташмајданског парка.

Члан 8.
На подручју споменикa природе Миоценски спруд „Та-

шмајдан”, на површинама на којима је утврђен режим за-
штите III. степена, спроводи се проактивна заштита, где 
се могу вршити управљачке интервенције у циљу рестау-
рације, ревитализације и укупног унапређења заштићеног 
подручја, уређење објеката културно-историјског наслеђа, 
селективно и ограничено коришћење природних ресурса и 
простора.

Осим забране радова и активности које су као такве утвр-
ђене чланом 35. Закона о заштити природе, забрањују се и:

1. повећање изграђених површина које би могле утицати 
на природно добро у смислу оштећења спруда или његовог 
заклањања, и 

2. надзиђивање постојећих објеката како би спруд остао 
видљив из садашњих визура.

Радови и активности ограничавају се на:
1. управљачке активности у циљу рестаурације, ревита-

лизације и укупног унапређења заштићеног подручја, 

2. радове на реконструкцији и адаптацији објеката могу 
се вршити под условом да се сачувају или обнове основне 
архитектонске карактеристике постојећег објекта,

3. уређење објеката културно-историјског наслеђа и 
слично,

4. радове на реконструкцији инсталација под условом да 
се њиховим извођењем не угрожава стабилност одсека.

Члан 9.
Споменик природе Миоценски спруд „Ташмајдан” пове-

рава се на управљање Центру за очување и заштиту живот-
не средине, Београд (у даљем тексту: управљач).

Члан 10.
У обављању законом утврђених послова управљања за-

штићеним подручјем, управљач је овлашћен и дужан наро-
чито да: организује чуварску службу; обележи заштићено 
подручје и подручје заштитне зоне; донесе план управљања, 
годишњи програм управљања и акт о унутрашњем реду и 
чуварској служби; води евиденције о природним вредно-
стима и људским активностима; обавештава кориснике 
заштићеног подручја и заштитне зоне о могућностима за 
обављање радова и активности; учествује у поступку утвр-
ђивања накнаде за ускраћивање или ограничавање права 
коришћења; издаје сагласности и одобрења; прати стање и 
води евиденције о природним вредностима, непокретно-
стима и људским активностима; утврђује и наплаћује нак-
наде за коришћење заштићеног подручја.

Управљач је дужан да изврши упис делатности управља-
ња заштићеним подручјем у складу са прописима којима се 
уређује класификација делатности и регистрација удруже-
ња у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 11.
Управљач има право активне легитимације у погледу 

остваривања и спровођења установљеног режима зашти-
те, као што је право покретања кривичних, прекршајних и 
управних поступака пред судским, државним и локалним 
органима, право на накнаду од правних и физичких лица 
за коришћење заштићеног подручја и друга права утврђена 
законом и прописима донетим на основу закона.

Члан 12.
Очување, унапређење, одрживо коришћење и прикази-

вање природних и других вредности споменика природе 
Миоценски спруд „Ташмајдан” спроводи се према плану 
управљања који доноси Управљач на период од десет годи-
на (у даљем тексту: план управљања), са садржином и на 
начин прописан законом којим се уређује заштита природе.

План управљања садржи циљеве и приоритетне задатке 
очувања повољног стања заштићеног подручја, као и пре-
вентивне мере заштите од пожара у складу са законом ко-
јим се уређује заштита од пожара и прописима донетим на 
основу тог закона.

На План управљања сагласност даје организациона је-
диница Градске управе Града Београда надлежна за зашти-
ту животне средине по претходно прибављеном мишљењу 
организације за заштиту природе и прибављеним водним 
актима. 

Планом управљања утврђују се мере и активности за-
штите, унапређења и коришћења заштићеног подручја, на-
чин њиховог спровођења, смернице и приоритети за очува-
ње и развој заштићеног подручја и садржи нарочито: опис 
темељних природних вредности и оцену стања животне 
средине заштићеног подручја, преглед активности, делат-
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ности и процеса који угрожавају заштићено подручје, ду-
горочне циљеве заштите и услове за остваривање тих ци-
љева, приоритетне активности и мере заштите, одржавања, 
праћења стања и унапређења природних вредности, као и 
активности на одрживом коришћењу, развоју и уређењу 
простора, активности на промоцији вредности заштићеног 
подручја, динамику и субјекте реализације плана управља-
ња, финансирање и друге активности и мере прописане за-
коном.

О предлогу Плана управљања управљач је дужан да оба-
вести јавност и да обезбеди јавни увид у предложени план у 
трајању од 30 дана.

План управљања се може ревидирати у периоду његове 
важности.

Извештај о остваривању Плана управљања подноси се 
организационој јединици Градске управе Града Београда 
надлежној за заштиту животне средине најкасније 60 дана 
пре истека периода за који је план управљања донет.

Члан 13.
План управљања се разрађује и спроводи кроз годишње 

програме управљања заштићеним подручјем (у даљем тек-
сту: програм управљања), на које сагласност даје организа-
циона јединица Градске управе Града Београда надлежна за 
заштиту животне средине.

Програмом управљања из става 1. овог члана одређују се 
мере и активности заштите, очувања, унапређења и кори-
шћења заштићеног подручја, са обимом и динамиком њи-
хове реализације и износом потребних финансијских сред-
става за једну годину.

Извештај о реализацији програма управљања за текућу 
годину, као и програм управљања за наредну годину, упра-
вљач подноси организационој јединици Градске управе Гра-
да Београда, надлежној за послове заштите животне среди-
не, најкасније до 15. децембра текуће године. 

Члан 14.
Управљач је дужан да обезбеди спровођење режима за-

штите, односно унутрашњи ред и чување заштићеног по-
дручја у складу са правилником о унутрашњем реду и чу-
варској служби који доноси уз сагласност организационе 
јединице Градске управе Града Београда надлежне за зашти-
ту животне средине у року од шест месеци од дана ступања 
на снагу ове одлуке.

У оквиру садржине прописане Законом о заштити при-
роде, правилником се ближе утврђују забрањени радови и 
активности, као и правила и услови обављања радова и ак-
тивности који су допуштени на подручју споменика приро-
де Миоценски спруд „Ташмајдан”.

Правилник се објављује у „Службеном листу Града Бео-
града”.

Члан 15.
Средства потребна за спровођење режима заштите за-

штићеног подручја обезбеђују се у буџету Града Београда, 
из накнаде за коришћење заштићеног подручја, прихода 
остварених у обављању делатности управљања заштићеним 

подручјем, средстава обезбеђених за реализацију програма, 
планова и пројеката у области заштите природе и из других 
извора у складу са законом.

Средства обезбеђена у буџету Града Београда за текућу 
годину исплаћују се управљачу у складу са обимом и дина-
миком мера и активности утврђених годишњим програмом 
управљања из члана 15. ове одлуке.

Члан 16.
Стручни надзор над спровођењем ове одлуке и аката до-

нетих на основу ове одлуке врши организација за заштиту 
природе у складу са законом.

Члан 17.
Планирање, уређење и коришћење простора који обу-

хвата заштићено подручје мора бити у складу са овом одлу-
ком и планом управљања.

Планови и програми и основе који обухватају заштиће-
но подручје, а који су донети пре ступања на снагу ове одлу-
ке, усагласиће се са одредбама ове одлуке у року од годину 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке, односно прили-
ком прве измене.

За све планове, програме и пројекте из ст. 1. и 2. овог 
члана прибављају се услови организације за заштиту при-
роде, као и услови организационе јединице Градске управе 
Града Београда надлежне за заштиту животне средине.

Члан 18.
Управљач је дужан да заштићено подручје обележи у 

року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Управљач ће у сарадњи са Републичким геодетским 

заводом и организацијом за заштиту природе извршити 
идентификацију граница заштићеног подручја на дигитал-
ној ортофото карти и катастарском плану у року од годину 
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Границе утврђене, описане и верификоване сматраће се 
меродавним у свим стварима које се односе на спровођење 
ове одлуке и на коришћење заштићеног подручја.

Члан 19.
Организациона јединица Градске управе Града Београда 

надлежна за заштиту животне средине дужна је да, у року 
од 30 дана од дана доношења ове одлуке, достави ову одлу-
ку организацији за заштиту природе ради уписа у регистар 
заштићених природних добара, управљачу заштићеног по-
дручја и Републичком геодетском заводу, односно надле-
жном органу за упис.

Члан 20.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 501-918/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 31. тачка 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 
6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука 
УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана 
2. став 1. тaч. 25, 26. и 28. и члана 76. ст. 1., 2. и 3. Закона 
о приватизацији („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 46/15, 
112/15 и 20/16 – аутентично тумачење), члана 35. Закона о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. износи, 125/14 
– усклађени дин. износи, 95/15 – усклађени дин. износи, 
83/16, 91/16 – усклађени дин. износи, 104/16 – др. закон, 
96/17 – усклађени дин. износи, 89/18 – усклaђeни дин. изно-
си, 95/18 – др. зaкoн, 86/19 – усклађени дин. износи, 126/20 
– усклађени дин. износи и 99/21 – усклађени дин. износи) и 
Закључака Владе Републике Србије 05 Број: 023-7344/2017-1 
од 4. августа 2017. године и 05 број 430-9661/2017-1 од 12. 
октобра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДУГА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУ-
ПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА ПРЕ-
МА ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И 

УСЛУГЕ „ГАЛИНГ” ДОО БЕОГРАД 

Члан 1.
Потраживања Града Београда, настала по основу неи-

змирених уступљених јавних прихода према Привредном 
друштву за инжењеринг и услуге „ГАЛИНГ” д.о.о. из Бео-
града, Батајнички друм бб, МБ: 07725949, ПИБ: 104633806 
(у даљем тексту: Привредно друштво „ГАЛИНГ” д.о.о. 
Београд), а које је зависно друштво субјекта приватиза-
ције Привредног друштва за производњу лекова, дентала, 
антибиотика, фармацеутских сировина, парафармацеути-
ке, ветеринарских производа и адитива „ГАЛЕНИКА” а.д. 
Београд, у укупном износу од 291.798,46 динара, доспелих 
са стањем на дан 31. децембра последње пословне године, 
укључујући и дуг по пореским пријавама које су подне-
те после 31. децембра последње пословне године, а односе 
се на периоде до 31. децембра последње пословне године и 
које су предмет отписа, отписују се, и то:

– Порез на на зараде – обједињена наплата у износу од 
291.798,46 динара.

Члан 2.
Отпис потраживања из члана 1. ове одлуке реализује 

се као мера Владе Републике Србије на основу Закључка 05 
Број: 430-9661/2017-1 од 12. октобра 2017. године, а након 
продаје капитала субјекта приватизације Привредног дру-
штва за производњу лекова, дентала, антибиотика, фар-
мацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских 
производа и адитива „Галеника” а.д. Београд и његових за-
висних друштава.

Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 4-904/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00067/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: САВСКИ ВЕНАЦ

I. Додељује се назив улица и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: САВСКИ ВЕНАЦ
1.  Новој улици на простору Београда на води, која по-

чиње од зграде Поште на Савском тргу и завршава се на пе-
шачкој зони код главне Куле одређује се нов назив: Улица 
вожда Ђорђа Стратимировића.

2.  Улици Аугуста Цесареца мења се назив и одређује се 
нов назив: Улица цара Ираклија.

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-896/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14– дру-
ги закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00068/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: ЗВЕЗДАРА

I. Додељује се назив улица и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ЗВЕЗДАРА
1. Улици бана Младена мења се назив и одређује се нов 

назив: Улица Никше Градија.
2. Улици Супиловој мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Косаре Цветковић.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Града Београда

Број 015-897/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14– дру-
ги закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. 
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00072/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: ВОЖДОВАЦ

I. Додељује се назив улица и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ВОЖДОВАЦ
1. Улици сплитској мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица цара Јустинијана Првог.
2. Улици госипићкој мења се назив и одређује се нов на-

зив: Улица Ивана Стојановића.
3. Улици сушачкој мења се назив и одређује се нов назив: 

Улица Драгиње Гавриловић.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Града Београда

Број 015-898/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00073/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: ЗЕМУН

I. Додељује се назив улица и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ЗЕМУН
1. Улици Штросмајеровој мења се назив и одређује се 

нов назив: Улица кнеза Павла Карађорђевића.
2. Улици Петра Зрињског мења се назив и одређује се 

нов назив: Улица принцезе Оливере.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 
Скупштина Града Београда

Број 015-899/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00069/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: ПАЛИЛУЛА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: ПАЛИЛУЛА
1. Делу Далматинске улице која почиње од Таковске ули-

це и завршава се код Улице Џорџа Вашингтона мења се на-
зив и одређује се нов назив: Улица Владете Јеротића.

II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-
града”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-900/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. но-
вембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – 
други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 
21. Статута Града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – 
одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и 
члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на те-
риторији Града Београда („Службени лист Града Београда”, 
бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност 
Министарства државне управе и локалне самоуправе број 
015-05-00071/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ: РАКОВИЦА

I. Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: РАКОВИЦА
1. Улици Матије Гупца мења се назив и одређује се нов 

назив: Улица Јелке Бојкић Макавејев.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Бео-

града”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-901/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији Града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе број 015-05-00070/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА ОБАЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: НОВИ БЕОГРАД

I. Додељује се назив обале и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: НОВИ БЕОГРАД
1. Левој обали реке Саве од моста Газела до Бранковог моста одређује се нов назив: Обала јасеновачких жртава.
II. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-902/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу члана 93. Закона о локалној само-
управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 31. тачка 21. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 – одлука УС и „Слу-
жбени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 3. Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на територији града Београда 
(„Службени лист Града Београда”, бр. 7/94, 16/98, 3/00, 3/01 и 12/04) уз прибављену сагласност Министарства државне упра-
ве и локалне самоуправе број 015-05-00074/2021-24 од 24. новембра 2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ НАЗИВА УЛИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ: РАКОВИЦА

I .Додељује се назив улице и то:
ГРАДСКА ОПШТИНА: РАКОВИЦА
1. Подавалској улици од броја 60 до броја 110 мења се назив и одређује се нов назив: Улица Светог владике Николаја 

Жичког.
II. Ову oдлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”. 

Скупштина Града Београда
Број 015-972/21-С, 29. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 29. новембра 2021. године, на основу члана 31. става 1. тачке 7. Статута 
Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и 
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ЗА КЉУЧА К
О ИСПРАВЦИ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

БЕОГРАДА 

1. У Одлуци о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Београда („Службени лист Града 
Београда”, број 125/16) врши се исправка техничке грешке у члану 1. ставу 2. алинеја 2, тако што се број: „3.” замењује бро-
јем: „2.”.

2. Овај закључак има правно дејство од дана примене Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за те-
риторију града Београда („Службени лист Града Београда”, број 125/16).

3. Овај закључак објавити у „Службеном листу Града Београда”. 
Скупштина Града Београда

Број 43-903/21-С, 29. новембра 2021. године
Председник

Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна

Одлука о изменама и допунама Одлуке о огла-
шавању на територији града Београда  – – – – – – –  1

Одлука о изменама и допунама Одлуке о поста-
вљању система јавних бицикала на територији гра-
да Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним 
паркиралиштима  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о поста-
вљању привремених објеката на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Одлука о изменама и допунама Одлуке о кому-
налном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређи-
вању и одржавању паркова, зелених и рекреацио-
них површина– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном 
линијском превозу путника на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о изменама и допунама Одлуке о Град-
ској управи Града Београда  – – – – – – – – – – – – –  7

Одлука о проглашењу споменика природе Мио-
ценски спруд „Ташмајдан” – – – – – – – – – – – – – –  8

Страна
Одлука о отпису дуга по основу неизмирених 

уступљених јавних прихода Града Београда према 
Привредном друштву за инжењеринг и услуге „Га-
линг” д.о.о. Београд– – – – – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о додели назива улица на територији 
градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  12

Одлука о додели назива улица на територији 
градске општине Звездара  – – – – – – – – – – – – – –  12

Одлука о додели назива улица на територији 
градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о додели назива улица на територији 
градске општине Земун  – – – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о додели назива улице на територији 
градске општине Палилула  – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о додели назива улице на територији 
градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  13

Одлука о додели назива обале на територији 
градске општине Нови Београд  – – – – – – – – – – –  14

Одлука о додели назива улице на територији 
градске општине Раковица  – – – – – – – – – – – – –  14

Закључак о исправци Одлуке о измени Одлуке о 
локалним комуналним таксама за територију града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, 
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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