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26. октобар 2021. године

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), донела је

Цена 265 динара

ОД Л У КУ

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25.
октобра 2021. године, на основу члaна 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 –
одлука УС, 54/11 12/20, 16/20 и 68/20) и члана 31. Статута
Града Београда („Службени лист Града Београда’’, бр. 39/08,
6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и
„Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

ОДЛУКУ

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због
поднете писане оставке, Бисере Пејчић, са изборне листе
Александар Шапић – градоначелник.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 118-784/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 46. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – одлука УС, 54/11, 12/20, 16/20 и 68/20), донела је

ОД Л У КУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине Града
Београда изабраним на изборима, одржаним 4. марта 2018.
године, и то:
– Весни Јокановић, са изборне листе Александар Вучић
– Зато што волимо Београд! и
– Драгану Нешовићу, са изборне листе Александар Шапић – градоначелник.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 02-596/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25.
октобра 2021. године, на основу члана 146. Закона о планирању 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 09/20) и члану 25. тачка 18. 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

1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
града Београда, пре истека времена на које је изабран, због
смрти, Ивану Тасовцу, са изборне листе Александар Вучић
– Зато што волимо Београд!.

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Члан 1.
У Одлуци о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист Града Београда” бр.
17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19 и 152/20) у члану 2. став 1.
после речи: „циркус,”, додају се речи: „објекат са пратећим
садржајем (тоалет, чекаоница, киоск са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана,”.

Скупштина Града Београда
Број 118-785/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Члан 2.
У члану 3. став 2. тачка 1. после речи: „пешачка зона,”
додају се зарез и речи: „такси стајалиште”.
Члан 3.
У члану 4. став 2. после речи: „циркусе,” додају се речи:
„објекте са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск
са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана,”.
Члан 4.
У члану 6. после става 3. додаје се нови став 4. и гласи:
„Објекат са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница,
киоск са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси
превозника, корисника такси услуге и осталих грађана је
затворено–отворени објекат, чија бруто површина не може
бити већа од 10,5 m и који се поставља у финалном облику.”
Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 5, 6, 7. и 8.
Члан 5.
У члану 7. став 1. алинеја прва и друга, речи: „из члана 6.
став 1.” замењују речима: „из члана 6. ст. 1. и 4.”.
Члан 6.
У члану 9. после става 4. додају се нови ст. 5 и 6, који гласе:
„Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана објекат са пратећим
садржајем (тоалет, чекаоница, киоск са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана поставља се на основу одобрења које у форми решења доноси надлежна организациона
јединица Градске управе града Београда за послове јавног
превоза, након спроведеног поступка јавне набавке или на
основу закона којим се уређује јавно приватно партнерство
и концесије.
На решење из става 5. овог члана, може се поднети жалба Градском већу града Београда, у року од 15 дана од дана
достављања решења.”
У истом члану у ставу 5., речи: „ст. 1–4.” замењују се речима: „ст. 1–6.”, а после речи: „постављање” додају се речи:
„објекта са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск
са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана”.
У истом члану став 6., речи: „ст. 2–5.” замењују се речима: „ст. 2–7.”.
Досадашњи ст. 5, 6. постају ст. 7. и 8.
Члан 7.
У члану 10. став 4. после речи: „о заштити културних добара” додају се зарез и речи: „а за план објекта са пратећим
садржајем (тоалет, чекаоница, киоск са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси
услуге и осталих грађана надлежна је организациона јединица Градске управе града Београда за послове јавног превоза”.
Члан 8.
У члану 12. додају се нови ст. 6 и 7. који гласе:
„Изузетно од става 2. овог члана план за постављање
објекта са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск
са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана није временски ограничено.
Измена и допуна плана за постављање објекта са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск са комерцијалним
садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника
такси услуге и осталих грађана врши надлежна организациона јединица Градске управе града Београда за послове јавног превоза, по потреби.”.
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Члан 9.
После члана 18. додаје се нови члан 18а који гласи:
„Члан 18а.
Објекат са пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск
са комерцијалним садржајем и др.) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана поставља
корисник места који се одређује након спроведеног поступка јавне набавке, односно поступка у складу са законом којим се уређује јавно приватно партнерство и концесије.”.
Члан 10.
У члану 21. став 1, речи: „из члана 18, 19 и 20.”, замењују
се речима: „из чл. 18, 18а, 19. и 20.”.
У истом члану после става 2, додаје се нови став који
гласи:
„Обавезно је достављање одобрења из става 1. овог члана и у случају спровођења поступка јавно приватног партнерства.”.
Досадашњи ст. 3. и 4., постају ст. 4 и 5.
Члан 11.
У члану 22. став 2, после речи: „став”, број: „6” замењује
се бројем: „8”.
Члан 12.
У члану 23. став 1. речи: „са чл. 18, 19 и 20.”, замењују се
речима: „са чл. 18, 18а, 19. и 20.”.
У члану 23. став 1. додаје се тачка 6. која гласи: „да привремени објекат преда Граду у власништво у функционалном стању након истека уговорног периода јавно приватног
партнерства.”
Члан 13.
У члану 24. после речи: „одобрење” додаје се зарез и
речи: „осим у случајевима јавно приватног партнерства у
складу са законом којим се уређује јавно приватно партнерство и концесије”.
Члан 14.
У члану 25. став 4. после речи: „градске општине” додаје
се зарез и речи: „односно надлежна организациона јединица
Градске управе града Београда за послове јавног превоза,”.
У истом члану став 5. после речи: „градске општине” додаје се зарез и речи: „односно Градском већу града Београда”.
Члан 15.
У члану 26. став 1. после речи: „урбанизма” додаје се
зарез и речи: „осим за одредбе које се односе на објекте са
пратећим садржајем (тоалет, чекаоница, киоск са комерцијалним садржајем и др) за потребе такси превозника, корисника такси услуге и осталих грађана за које је надлежна
организациона јединица Градске управе града Београда за
послове јавног превоза”.
Члан 16.
У члану 30. став 1. тачка 2. после речи: „чл. 18,” додаје се
број: „18а,”.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 352-653/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу чл. 2, 3, 10 и 11. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС”, бр. 88/10,
99/11 – други закон, 44/18 – други закон), члана 12. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 –
др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и члана 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10,
23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука Уставног
суда, „Службени лист Града Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
О ОСНИВАЊУ „ФОНДАЦИЈЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ БЕОГРАДА”
Члан 1.
Град Београд оснива „Фондацију за децу и младе Београда”
у циљу предузимања активности усмерених на бригу и пружање помоћи деци и младима на територији града Београда.
Члан 2.
Оснивач „Фондације за децу и младе Београда” (у даљем
тексту: Фондација) је град Београд, са седиштем у Београду, Драгослава Јовановића 2, матични број 17565800, ПИБ
100065430.
Члан З.
Фондација стиче својство правног лица, уписом у Регистар задужбина и фондација.
Седиште Фондације је у Београду, Трг Николе Пашића 6.
Члан 4.
Циљеви Фондације заснивају се на праћењу потреба и
подршци деци и младима који живе на територији града
Београда, а чије породице својим капацитетима не могу у
потпуности да испуне њихове потребе. Намера је обезбедити безбрижније детињство и одрастање деци и младима
на територији града Београда, као и подршку у свим сферама свакодневног живота. Фондација с тим у вези предузима
активности за пружање подршке односно помоћи, а нарочито у виду:
– подршке породицама са више деце у превазилажењу
кризних ситуација;
– пружања помоћи у роби за потребе одређених категорија деце и омладине;
– помоћи у оснаживању родитеља деце у социјално
угроженим породицама подизањем њихових капацитета
кроз стручне обуке, преквалификацију, едукацију, усавршавање, дошколовавање и помоћ при запошљавању;
– предузимања стимулативних мера за подстицање додатног образовања и дошколовавања деце и омладине из
маргинализованих социјалних група;
– пружања посебних облика помоћи зависно од препознатих потреба како породица, тако и деце и омладине са
територије града Београда;
– помоћи и подршке деци и младима без родитељског
старања, када су старатељи сродници који по важећим прописима не испуњавају услове за остваривање права и услуга из области социјалне и породично правне заштите;
– организовања и учествовања у манифестацијама са
циљем прикупљања средстава или других врста подршке
намењене циљној групи.
Члан 5.
Почетна средства Фондације износе 30.000,00 динара
(словима: тридесетхиљада динара) која ће обезбедити град
Београд, као свој оснивачки улог.
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Члан 6.
Средства Фондације стичу се из следећих извора: добровољних прилога, донација, поклона, продајом примљених
поклона уколико се поклон не може користити директно за
остваривање циљева Фондације, финансијских субвенција,
заоставштина, камате на улоге, камате на орочена средства,
ауторских права, буџета града Београда организовањем акција солидарности за прикупљање добровољних и других
прихода остварених на начин регулисан позитивним прописима Републике Србије.
Члан 7.
Средства Фондације могу се користити искључиво за
остваривање циљева Фондације прописане овом одлуком и
Статутом.
Средства Фондације не могу се додељивати члановима
органа управљања или са њима повезаним лицима.
У случају престанка рада Фондације, средства се преносе оснивачу.
Члан 8.
Фондација је обавезна да годишњи извештај о раду учини доступним јавности, објављивањем на званичној интернет страници оснивача.
Члан 9.
Органи Фондације су Управни одбор, Надзорни одбор,
директор и Почасна скупштина.
Чланове и председника Управног одбора Фондације
именује Скупштина града.
Управни одбор има председника и 14 чланова, чији мандат траје четири године, с тим да број мандата није ограничен.
Чланове и председника Надзорног одбора Фондације
именује Скупштина града.
Надзорни одбор има председника и два члана, чији мандат траје четири године, с тим да број мандата није ограничен.
Чланови Управног и Надзорног одбора за свој рад не
примају новчану накнаду.
Члан 10.
Управни одбор:
– доноси Статут;
– доноси програм рада и извештај о раду Фондације;
– доноси финансијски план и завршни рачун Фондације;
– одлучује о начину коришћења имовине Фондације;
– доноси пословник о свом раду;
– образује своја радна тела;
– обавља и друге послове од интереса за остваривање
циљева Фондације, у складу са законом и Статутом.
Члан 11.
Мандат председника и чланова Управног и Надзорног
одбора и директора престаје истеком мандата, оставком,
разрешењем, губитком пословне способности, у случају
смрти и у другим случајевима утврђеним Статутом.
Члан 12.
Почасна скупштина је саветодавно тело које промовише циљеве Фондације и даје предлоге за њихово ефикасније
обављање.
Чланови Почасне скупштине су угледне јавне личности
из друштвеног живота Републике Србије које су се посебно
истакле својим радом између осталог у областима социјалне заштите, науке, технике, образовања, културе и спорта.
Чланове Почасне скупштине именује и разрешава
Управни одбор.
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Члан 13.
Директор Фондације:
– представља и заступа Фондацију у складу са законом и
овом одлуком;
– одговара за законитост рада Фондације;
– води послове Фондације сагласно одлукама Управног
одбора;
– подноси Управном одбору предлог Статута и предлоге
програма рада, извештаја о раду, финансијског плана и завршног рачуна;
– обавља друге послове у складу са законом и Статутом.
Директора фондације именује и разрешава Скупштина
града.
За директора Фондације може бити именовано пословно способно лице са пребивалиштем или боравиштем на
територији града Београда.
Мандат директора траје четири године, с тим да број
мандата није ограничен.
До именовања директора од стране Скупштине града,
послове директора Фондације вршиће Тања Поповић из
Београда, Јована Ћирилова 3.
Члан 14.
Надзорни одбор Фондације
– врши надзор над пословањем Фондације, извештајима
о раду, финансијским извештајима и завршним рачуном, и
– обавља друге послове у складу са Статутом.
Члан 15.
Овa одлукa ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се
од дана регистрације у Регистру задужбина и фондација.
Скупштина Града Београда
Број 5-657/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члан 38. став 1. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др.
закон, 101/16 – др. закон и 37/19) и чл. 25. тачка 47, члана
31. тачка 7. и 68. став 1. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града
Београда”, број 60/19), донела је

ОД Л У КУ
O 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, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19 и 71/21) у члану 26.
после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Секретар секретаријата приликом закључења уговора о јавној набавци из делокруга рада секретаријата чији је
предмет или последица између осталог и обрада података
о личности, закључује и уговор или други правно обавезујући акт са обрађивачем података, у име и за рачун Градске
управе као руковаоца подацима о личности.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.

26. октобар 2021.

Члан 2.
У члану 38. после тачке 6. додаје се нова тачка 6а која
гласи:
„6а Секретаријат за пољопривреду,”.
Члан 3.
У члану 44. ст. 6. и 7. бришу се.
У истом члану ст. 8, 9. и 10. постају ст. 6, 7. и 8.
У истом члану у досадашњем ставу 10. који постаје став
8. после речи: „туризма” бришу се запета и реч: „пољопривреде”.
Члан 4.
После члана 44. додају се назив члана и нови члан 44а
који гласе:
„Секретаријат за пољопривреду
Члан 44а
Секретаријат врши послове који се односе на: припрему и израду програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике града; покретање и спровођење поступака за сваку врсту и облик подстицаја утврђених овим
програмом; израду аката о додели подстицајних средстава;
послове пољопривредне инспекције у делу контроле над
применом мера које прописује град за власнике, односно
кориснике пољопривредног земљишта, као и контроле коришћења пољопривредног земљишта према годишњем
програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта који доноси град, у складу са законом којим се
уређује планирање, заштита, уређење и коришћење пољопривредног земљишта, у поступку и под условима предвиђеним тим законом.
Секретаријат обавља као поверене послове: припрему,
израду и доношење годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта за територију града и стара се о његовом спровођењу, кроз послове у вези са
закупом, коришћењем без плаћања накнаде и бесправним
коришћењем пољопривредног земљишта у државној својини; расподелу средстава остварених од накнаде за промену
намене обрадивог пољопривредног земљишта и закупа пољопривредног земљишта; решавање у првостепеном управном поступку о обавези плаћања и висини накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта;
Секретаријат припрема стратешке документе из своје
надлежности и врши друге послове у областима из делокруга секретаријата, у складу са законом, статутом града и другим прописима.
Секретаријат врши надзор над радом правних лица
основаних у области пољопривреде над којима град има
директну или индиректну контролу капитала, врши и друге послове државне управе које република повери граду из
области пољопривреде.”
Члан 5.
У члану 45. став 1. после речи: „производња и дистрибуција топлотне енергије и обезбеђивање јавног осветљења
на територији града и других делатности на одређеном подручју за које је град основао предузеће, односно ове послове поверио другом привредном друштву или предузетнику;
додају се речи: „обезбеђивање услова за развој, управљање
и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на „Београд паметан град – Belgrade smart city, из надлежности секретаријата;”.
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Члан 6.
У члану 46а став 2. после речи: „развој нових подсистема
и увођење нових подсистема и технологија у области јавног
линијског превоза путника и информисање корисника;” додају се речи: „обезбеђивање услова за развој, управљање и
одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у области
комуналних делатности и осталих послова који се односе
на „Београд паметан град – Belgrade smart city, из надлежности секретаријата;”.
Члан 7.
У члану 47. став 1. после речи: „ближе услове за уређење
и опремање угоститељског објекта у којима се емитује музика или изводи програм, а којима се обезбеђује заштита од
буке; додају се речи: „обезбеђивање услова за развој, управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање услуга у
области комуналних делатности и осталих послова који се
односе на „Београд паметан град – Belgrade smart city, из надлежности секретаријата;”, а речи: „припремање акта којим
се утврђује накнада за заштиту и унапређивање животне
средине” бришу се.
Члан 8.
У члану 48. став 2. речи: „решава по жалби против првостепених управних аката управа градских општина надлежних за грађевинске послове (другостепени управни
поступак);” замењују се речима: „решава по жалби против
првостепених управних аката из надлежности управа градских општина у области грађевинских послова (другостепени управни поступак);”.
Члан 9.
У члану 53. став 1. речи „организацију и одржавање
спортских такмичења и манифестација од значаја за град;”,
замењују се речима: „финансирање организације и одржавања такмичења од значаја за град; утврђивање такмичења од значаја за град; утврђивање организација у области
спорта од значаја за град;”.
Члан 10.
У члану 55. став 3. после речи: „у надлежности града
Београда,” додају се речи: „обезбеђивање услова за развој,
управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање
услуга у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на „Београд паметан град – Belgrade smart
city, из надлежности секретаријата;”.
Члан 11.
У члану 59. став 6. после речи: „комуналног система града” додају се запета и речи: „обезбеђивање услова за развој,
управљање и одржавање сервиса за дигитално пружање
услуга у области комуналних делатности и осталих послова који се односе на „Београд паметан град – Belgrade smart
city, из надлежности секретаријата;”.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Даном ступања на снагу ове одлуке, настављају да раде
са делокругом утврђеним овом одлуком:
1. Секретаријат за енергетику;
2. Секретаријат за јавни превоз;
3. Секретаријат за заштиту животне средине;
4. Секретаријат за инспекцијске послове;
5. Секретаријат за спорт и омладину;
6. Секретаријат за инвестиције;
7. Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима.

Број 94 – 5

Члан 13.
Даном почетка примене ове одлуке, Секретаријат за
привреду наставља да ради са делокругом утврђеним овом
одлуком.
Даном почетка примене ове одлуке, образује се и почиње са радом Секретаријат за пољопривреду, са делокругом
утврђеним овом одлуком.
Члан 14.
Секретаријат за пољопривреду преузеће од Секретаријата за привреду, предмете, архиву и запослене, који су на
дан почетка примене ове одлуке радили на пословима из
области пољопривреде.
До израде печата Секретаријата за пољопривреду, тај секретаријат ће користити печате Секретаријата за привреду.
Члан 15.
Акт о организацији и систематизацији радних места у
Градској управи ускладиће се са одредбама ове одлуке којим је утврђен делокруг организационих јединица Градске
управе из чл. 14. и 15. ове одлуке, у року од 30 дана од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Члан 16.
Начелник Градске управе распоредиће запослене у организационим јединицама Градске управе из чл. 14. и 15, ове
одлуке, у року од 15 дана од дана ступања на снагу акта из
члана 17. ове одлуке.
Запослени у у организационим јединицама Градске
управе из чл. 14. и 15. став 1. ове одлуке настављају са радом на досадашњим пословима до распоређивања од стране начелника Градске управе.
Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, с тим што се
одредбе које се односе на делокруг Секретаријата за привреду и на образовање, делокруг и почетак рада Секретаријата за пољопривреду, примењују од 1. јануара 2022. године.
Скупштина Града Београда
Број 020-659/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 9. Закона о слободним
зонама („Службени гласник РС”, број 62/06) и члана 31.
Статута Града Београда („Службени лист Града Београда’’,
бр. 39/08, 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 ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ „СЛОБОДНЕ
ЗОНЕ БЕОГРАДА”
Члан 1.
У Одлуци о оснивању „Слободне зоне Београда” („Службени лист Града Београда”, бр. 46/15, 65/20 и 130/20) (у
даљем тексту: Одлука о оснивању СЗБ), у члану 3. мења се
став 1. који гласи:
„Укупна површина „Слободне зоне Београда” је 205 ha
78 a 00 m².”
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У члану 3. мења се став 10. који гласи:
„Зона 4 – Подручје „Стара Пазова” обухвата следећу катастарску парцелу:
– кат. парц. бр. 6537 у површини од 25 ha 68 a 72 m², уписана у ЛН бр. 5634 КО Нова Пазова.
Укупна површине Зоне 4 – подручје „Стара Пазова” износи 25 ha 68 a 72 m²”.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда ”.
Скупштина Града Београда
Број 3-661/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу члана 26. ст. 3. и 4. Закона о
угоститељству („Службени гласник РС”, број 17/19), члана 24. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службени
гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 и 37/19),
члана 31. став 1. 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)) и члана 44. Одлуке о градској управи („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, 101/19 и
71/21), донела је

ОД Л У КУ
О ОДРЕЂИВАЊУ БЛИЖИХ ТЕХНИЧКИХ И ДРУГИХ
УСЛОВА ЗА УГОСТИТЕЉСКЕ ОБЈЕКТЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ У СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА
Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређују технички и други услови
за уређење и опремање угоститељских објеката за смештај
који се не категоришу (у даљем тексту: угоститељски објекат за смештај), као и угоститељских објеката за исхрану,
пиће и напитке, у којима се припрема храна (у даљем тексту:
угоститељски објекти за исхрану), а налазе се у стамбеним
зградама, као и начин обављања угоститељске делатности,
у зависности од начина услуживања и врсте услуга које се
претежно пружају у том угоститељском објекту.
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА СМЕШТАЈ
Члан 2.
Угоститељски објекат за смештај који се не категорише,
а који се налази у стамбеним зградама у смислу ове одлуке
су хостел, преноћиште, коначиште и друго.
Члан 3.
Угоститељ који пружа услугу у угоститељском објекту за
смештај је дужан да пре почетка обављања делатности закључи уговор са Управником стамбене заједнице у којој се
објекат налази (Стамбена заједница).
Уговор се закључује на основу Одлуке Скупштине Стамбене заједнице, која се доноси у складу са позитивним законским прописима, и којом се даје овлашћење управнику
да закључи Уговор из става 1. овог члана.

26. октобар 2021.

Уговор из става 1. овог члана регулише међусобна права
и обавезе угоститеља и стамбене заједнице у којој је планирано обављање угоститељске делатности.
Члан 4.
Уговор који угоститељ закључује у складу са чланом 3.
oве oдлуке може да садржи: рок на који се уговор закључује, начин на који ће угоститељ вршити редовно и ванредно
одржавање заједничких просторија стамбене зграде, одржавање лифтова и других заједничких уређаја, хигијене
стамбене зграде, кућни ред, безбедност стамбене зграде,
заједнички паркинг уколико стамбена зграда поседује паркинг простор, коришћење заједничког дворишта уколико
га стамбена зграда поседује, несметани и слободан пролаз
кроз заједничке просторије, као и право угоститеља да несметано обавља угоститељску делатност у склaду са позитивним законским прописима.
Поред елемената из става 1. овог члана Уговором се могу
ближе уредити и друга питања којима ће дефинисати међусобни однос.
Члан 5.
Угоститељ је дужан да пре отпочињања обављања угоститељске делатности пружања услуге смештаја у некатегорисаном објекту уз Пријаву угоститеља, ради евидентирања
угоститеља и угоститељског објекта на Централни информациони систем, достави Уговор и Одлуку Скупштине
стамбене заједнице из члана 3. ове одлуке.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове привреде је дужна да води евиденцију о угоститељима и угоститељским објектима који се не категоришу, а
који се налазе у стамбеним зградама.
Организациона јединица Градске управе надлежна за
послове привреде, дужна је да надлежном комуналном предузећу достави податке о угоститељима и угоститељским
објектима за смештај са структуром смештајног објеката из
става 2. овог члана.
УГОСТИТЕЉСКИ ОБЈЕКТИ ЗА ИСХРАНУ
Члан 6.
Угоститељски објекти за исхрану, а који делатност обављају у стамбеним зградама у смислу ове одлуке су: ресторан, таверна, кафана, пицерија, грил, печењара, пивница,
коноба, чарда, крчма, гостионица, кафе-посластичарница,
бифе, бистро, палачинкарница, објекат брзе хране, кетеринг
објекат и други објекти.
Члан 7.
У угоститељском објекту за исхрану, за припрему и термичку обраду хране, забрањена је употреба отвореног пламена (употреба ћумура и сл.), због непосредне опасности од
пожара.
У угоститељском објекту за исхрану, за припрему и термичку обраду хране, у циљу смањења негативног утицаја на
животну средину препоручује се коришћење уређаја који
користе обновљиве изворе енергије.
Члан 8.
Надзор над применом ове одлуке врши Организациона
јединица Градске управе надлежна за послове привреде.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши овлашћени инспектор огранизационе јединице
Градске управе Града Београда надлежне за инспекцијске
послове.

26. октобар 2021.
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9
Угоститељ који обавља делатност у угоститељском
објекту за исхрану, а чији објекат се налази у стамбеној
згради, дужан је да усклади своје пословање са овом одлуком најкасније до 31. децембра 2021. године.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који не категоризују, а који се налазе у стамбеним зградама („Службени лист Града Београда", број 37/16).
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда".
Скупштина Града Београда
Број 3-662/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. године, на основу чл. 3, 4. и 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11,
104/16 и 95/18), члана 7. Закона о трговачком бродарству
(„Службени гласник РС”, бр. 96/15 и 113/17 – др. закон), чл.
1. и 2. 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, 9/20 и 52/21), члана 20.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), члана 8.
Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07
и 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 37/19), члана 25. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр.
39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19), члана
46а 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 4. Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији 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), донела је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ O ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА У ЛИНИЈСКОЈ ПЛОВИДБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о јавном превозу путника у линијској пловидби на територији града Београда („Службени лист Града
Београда”, број 71/21), у члану 13. реч: „Возар”, замењује се
речју: „Заповедник”.
Члан 2.
У члану 14. ст. 1, 2. и 3. реч: „Возар”, замењује се речима:
„Заповедник, односно члан посаде”.
Члан 3.
У члану 17. став 1. , тачка 3., реч: „возара”, замењује се
речју: „заповедника”.
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Члан 4.
У члану 22. став 2. после речи: „врши”, реч: „комунални”
брише се.
У истом члану после става 2. додаје се став 3. који гласи:
„У складу са законом, инспектор за јавни линијски превоз путника има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1. прегледа пловила којима се обавља јавни превоз путника у линијској пловидби;
2. контролише важеће и оверене редове пловидбе;
3. утврђује идентитет заповедника, возара, чланова посаде и других одговорних лица за обављање јавног превоза
путника у линијској пловидби контролом личних карата и
других одговарајућих исправа;
4. контролише превозна документа у обављању јавног
превоза путника у линијској пловидби и
5. прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију возара.”.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5.
Члан 5.
У члану 24. став 1. мења се и гласи:
„Новчаном казном од 6.000 динара казниће се за прекршај заповедник:
– ако поступи супротно одредбама из члана 13. ове одлуке.”.
У истом члану додаје се став 2. који гласи:
„Новчаном казном од 6.000 динара казниће се за прекршај заповедник и члан посаде:
– ако поступи супротно одредбама из 14. ове одлуке.”.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 34-666/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2021. 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 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 ИЗМЕНИ 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, 118/18, 26/19, 52/19, 60/19, 17/20,
89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21) у члану 56. став 1. после
речи: „рекреационим површинама,” додају се речи: „такси
стајалиштима,”.
У истом члану после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Постављање и одржавање јавних тоалета у зони такси
стајалишта, где постоје технички услови, у надлежности je
организационе јединице Градске управе града Београда надлежне за послове јавног превоза”.
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У истом члану у ставу 5. речи: „Субјект из става 4. овог члана поставља”, замењују се речима: „Субјекти из става 4. и
става 5. овог члана постављају”.
Ставови 5, 6. и 7. постају ст. 6, 7. и 8.
Члан 2.
У члану 57а. став 4. речи: „План се доноси на период од три године”, бришу се.
У истом члану у ставу 7. после речи: „јавне набавке” додају се речи: „или јавно приватно партнерство.”
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 3-665/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. октобра 2021. године, нa oснoву члaнa 8. стaв 2. тaчкa 21. Зaкoнa o
глaвнoм грaду („Службeни глaсник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. зaкoн, 101/16 – др. зaкoн и 37/19), члaна 38. Зaкoнa o плoвидби и лукaмa нa унутрaшњим вoдaмa („Службeни глaсник РС”, бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. зaкoн, 92/16, 104/16 – др.
зaкoн, 113/17, 41/18, 95/18, 37/19, 9/20 и 52/21), члaна 7. Зaкoнa o тргoвaчкoм брoдaрству („Службeни глaсник РС”, бр. 96/15
и 113/17), члана 25. став 1. тачка 39. и члана 31. став 1. 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

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛА НА
МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКАТА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
У Плану места за постављање плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 37/21) врше се следеће измене и допуне:
У тачки 7.1. после „Зоне планиране за постављање плутајућих објеката приказане су на графичком прилогу Карта зона
постављања плутајућих објеката, Р 1:50000.” додаје се текст који гласи:
„У складу са потребама Град ће формирати Радну групу која ће одредити будућа места/локације или измену постојећих
места/локација за постављање понтона за потребе јавног превоза и пристајање туристичких бродова.”
У тачки 13. „Услови за прикључење плутајућих објеката на инфраструктурну мрежу”, у делу „Канализација”, речи:
„Пражњење танкова је у надлежности ЈКП „Градска чистоћа” са којом власник закључије уговор. ” замењују се речима :
„Корисник закључује уговор са правним лицем регистрованим за обављење делатности пражњења танкова зa прикупљaњe
oтпaдних вoдa”.
Овај план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 35-660/21-С, 25. октобра 2021. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

26. октобар 2021.
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ВЕЧ
ЧНА ИГГРА.
УТА
АКМИЦ
ЦА КОЈА
А ТРАЈЕ.
ОРЕДАК
К И СЛОБ
БОДА.
ПО
2.310,00
РСД

ЗБОРНИК - Разговори
конзервативаца и либертаријанаца
приредили Александар Новаковић и Душан Достанић
прво издање, 2020.

Д ли у ко
Да
корену сваког конзервативизма почива
ллибертаријанизам или се либертаријанизам
либертари
смислу мора свести на
у фундаменталном
фундаме
кконзервативизам? Да ли је право располагања
конзерват
телом и приватном својином
ссобом, својим
сво
апсолутно право које сваки цивилизовани поредак
Постоје ли други обзири – попут
мора да штити?
шт
заједништва, традиције, религије – који надилазе
заједништв
перспективу модерног човека? Укратко,
скучену пе
теоријски старија од поретка, или
да ли је слобода
сло
конкретно реализовани поредак, са својим
само конкр
вредностима, институцијама и хијерархијама, може
вредностим
бити основ њене материјализације, њеног остварења?
како се различити одговори на ова питања могу
Најзад, как
одразити на проблеме попут имиграције, екологије,
мултикултурализма, родне равноправности, слабљења
мултикултур
суверенитета националних држава?
суверенитет
књизи о томе говоре најистакнутији
У овој књиз
представници конзервативне и либертаријанске
представниц
интелектуалне традиције.
интелектуал

Аутори текстова:
Ајн Ранд, Александар Гауланд, Ален де Беноа, Андре Ф. Лихтшлаг, Армин Мо
Молер, Бери Голдвотер, Дирдри Ненсен Маклоски,
Ханс Херман Хопе, Еберхард Штрауб, Едвард Фејзер, Ентони Данијелс, Ерик Ленерт, Ерик Ритер фон Кинелт Ледин, Френк С.
Мејер, Фридрих Аугуст фон Хајек, Фридрих Ромиг, Гец Кубичек, Герд-Клаус Калтенбрунер, Јерг Гвидо Хилзман, Карл Шмит,
Лео Брент Бозел Млађи, Левелин Х. Роквел Млађи, Лудвиг фон Мизес, Мајкл Оукшот, Мари Ротбард, Ралф Реико, Расел Кирк,
Ричард М. Вивер, Роџер Скрутон и Волтер Блок.

Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; e-mail: prodaja@slglasnik.com

Online куповина: www.slglasnik.com | www.klubglasnik.com
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ХРАМ СВЕТОГ
САВЕ
Приредили Владимир Рогановић
и Милеса Стефановић-Бановић

саиздаваштво са Храмом
Светог Саве, 23,5 х 29,5 цм,
240 страна, тврди повез,
ћирилица

Књига-албум посвећена Храму Светог Саве коју су приредили др Владимир Рогановић и др Милеса СтефаСтефа
новић-Бановић позива на упознавање са јединственим спомеником архитектуре и уметности нашег времевреме
на. Просветитељски карактер монографије омогућава њеном читаоцу да се упозна са читавим слојем не само
српске већ и целе савремене православне културе. Изванредно представљена фотографска грађа настала у
различитим етапама изградње Храма, чини читаоца саучесником у историји Храма Светог Саве у Београду:
симбола препорођеног Православља широм света.
Из Рецензије академика Зураба Церателија, председника Руске академије уметности

Књигу можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; e-mail: prodaja@slglasnik.com
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САДРЖАЈ
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о престанку мандата одборника Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању мандата одборницима
Скупштине града Београда – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању привремених објеката на територији града
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о оснивању Фондације за децу и младе
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда – – – – – – – – – – – – –

Страна
1
1
1
1
3
4

Одлука о изменама Одлуке о оснивању „Слободне зоне Београда” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о одређивању ближих техничких и других услова за угоститељске објекте који се налазе у
стамбеним зградама – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допуни Одлуке о јавном превозу путника у линијској пловидби на територији
града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о измени и допунама Одлуке о комуналном реду – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Измене и допуне Плана места за постављање
плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда – – – – – – – – – – – – – – – –

Страна
5
6
7
7
8
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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

