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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

26. јун 2018.

сно члану 92. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС,
24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 –
одлука УС, 132/14 и 145/14), инвеститор има право на умањење доприноса за уређивање грађевинског земљишта највише до 60% доприноса обрачунатог у поступку добијања
грађевинске дозволе за изградњу планираног објекта. Уколико уговорена вредност радова прелази проценат умањења доприноса за недостајућу комуналну инфраструктуру,
инвеститори немају право на признавање већег износа на
име радова на изградњи комуналне инфраструктуре. Уколико је уговорена вредност радова мања од утврђеног процента умањења на име недостајуће комуналне инфраструктуре приликом обрачуна доприноса израчунаће се тачан
проценат за који се врши умањење доприноса.”
Члан 2.
У члану 11. став 1. после алинеје 1. додаје се нова алинеја
2. која гласи:
„– за изградњу станова који се граде у складу са Законом
о посебним условима за реализацију пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности. („Службени гласник
РС”, број 41/18).”
Досадашње алинеје 2, 3. и 4. постају алинеје 3, 4. и 5.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 418-78/18-С, 26. јуна 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 26. јуна
2018.године, на основу чланa 97. став 8. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС,
50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.
25. и 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града Београда”, бр.
2/15, 16/15, 74/15 и 36/17) у члану 10. став 6. мења се и гласи:
„У случају испуњености услова за закључење уговора
о заједничком припремању и опремању локације, сагла-

