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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Досадашња трећа, четврта, пета и шеста алинеја постају
четврта, пета, шеста и седма алинеја.
У члану 34. став 3., мења се алинеја прва, тако да гласи:
„– сагласност власника, односно корисника грађевинске
парцеле, односно субјекта који управља, користи или одржава површину на којој се башта поставља, осим када се
ради о отвореном стамбеном блоку у коме је земљиште за
редовну употребу изграђеног објекта парцела под објектом,
када се прилаже сагласност субјекта коме је слободна површина парцеле дата на управљање, односно дугорочног закупца на земљишту у јавној својини”.
Члан 4.
У члану 37. алинеја трећа се брише.
У истом члану, досадашња алинеја четврта до шесте, постаје алинеја трећа до пете.
Члан 5.
После члана 37. додаје се члан 37а који у ставу 1. гласи:
„По прибављању свих потребних сагласности и оверене техничке документације од стране субјеката чија надлежност је утврђена у члану 37. ове одлуке, надлежна
организациона јединица градске општине дужна је да без
одлагања упути организационој јединици Градске управе града Београда надлежној за послове урбанизма, када
се башта поставља изван подручја непокретног културног
добра или његове заштићене околине, односно изван оквира објекта или целине који уживају предходну заштиту, у
складу са прописима о заштити културних добара, уредан
захтев који садржи све потребне сагласности, релевантан
правни основ и другу документацију прописану одредбама члана 34. ове одлуке, ради давања сагласности и овере
нтехничке документације израђене у складу са одредбама
члана 35. ове одлуке”.
Члан 37а став 2. гласи:
„Субјекти из члана 37. ове одлуке, обавезни су да се у
року од 30 дана од дана пријема захтева изјасне о захтеву за
добијање сагласности у наредном периоду”.
Члан 6.
У члану 40. одлуке, после става 4. додаје се нов став 5.
који гласи:
„Ако субјекти из става 2. овог члана не поступе у року
предвиђеном ставом 4. овог члана, сматраће се да су дали
сагласност у складу са законом”.
Досадашњи став 5. постаје став 6.
Члан 7.
Захтеви за издавање одобрења за постављање баште
угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до
дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 350-1150/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.

21. децембар 2018.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу члана 20. став 1. тачка 24.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр.
129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члана 26. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07,
83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон), члан 54. став 1. тачка 1. и члана 31. став 1. тачка 16. 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 РАДНОМ
ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
Члан 1.
У Одлуци о радном времену угоститељских објеката на
територији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 86/14 – пречишћен текст, 86/16 и 19/17), у члану 8а. у
ставу 1. речи: „и Скадарској” бришу се.
У истом члану мења се став 3. и гласи:
„Угоститељским објектима за пружање услуге исхране и
пића који се налазе у Скадарској улици или који имају улаз
из Скадарске улице и којима је регистровано седиште, односно огранак у Скадарској улици утврђује се максимално
радно време и то тако што могу радити сваког дана од 00,00
сати до 24,00 сата и могу емитовати само акустичну музику.”.
Члан 2.
У члану 10. после броја: „8” додаје се број: „8а”.
Члан 3.
У члану 16. ставу 1. алинеја прва мења се и гласи:
„угоститељски објекти из чл. 6, 7, 8. и 8а. ове одлуке, у
времену одређеном у складу са наведеним члановима;”.
У истом члану у ставу 2. после речи: „члана 8.” додају се
речи: „и члана 8а”.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Града Београда
Број 130-1160/18-С, 21. децембра 2018. године
Председник
Никола Никодијевић, ср.
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2018. године, на основу чланa 99. ст. 5. и 17, члана
100. став 1. 6а) и 6б) и члана 103. ст. 1, 2, 4. и 5. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09
– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука
УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14 и
83/18), члана 12. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон и 101/16 – др. закон)
и 31. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – Одлука УС), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ
Члан 1.
У Одлуци о грађевинском земљишту („Службени лист
Града Београда”, бр. 20/15, 126/16, 2/17 и 43/17), у члану 32.
став 1. после тачке 2. додају се две нове тачке које гласе:
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„2а. Размене грађевинског земљишта у случају расељавања породичног стамбеног објекта који се налази на нестабилном терену са активним геодинамичким процесом који
узрокује померање тла;
2б. Отуђења грађевинског земљишта другом сувласнику
на истој непокретности, по праву прече куповине, у складу
са законом којим се уређују основе својинскоправних односа и промет непокретности;”.
Члан 2.
У члану 39а. после става 1. додаје се нови став који гласи:
„Када је грађевинско земљиште отуђено у првом поступку јавног оглашавања, ако се плаћање врши једнократно, уплатом у року од 15 дана од дана достављања решења о
отуђењу лицу које је обвезник плаћања, излицитирана цена
се умањује за 30%”.
Члан 3.
После члана 59. додаје се нови члан који гласи:
„Члан 59а.
Закупци који су уговор о закупу закључили у складу са
Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист Града Београда”, бр. 16/03, 18/03, 2/04, „Службени гласник РС”,
бр. 41/05 – одлука УСРС, „Службени лист Града Београда”,
број 3/06, и „Службени гласник РС”, број 27/06 – одлука
УСРС) и Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање грађевинског земљишта („Службени лист Града Београда”, бр. 16/03, 22/03
– исправка, 24/03, 2/04 и 12/04, „Службени гласник РС”,
број 68/05 – одлука УСРС и „Службени лист Града Београда”, бр. 19/05, 3/06 и 2/08) и који плаћање закупнине врше
на месечном нивоу имају право на умањење закупнине у
износу од 30% на преостале недоспеле рате у случају једнократног плаћања.”
Члан 4.
У члану 75. у ставу 1. после тачке 3. додају се две нове
тачке које гласе:
„3а. Остваривања права прече куповине на грађевинској
парцели формираној у складу са важећим планским документом.
3б. Да је пре отуђења потребно спровести препарцелацију, односно парцелацију, односно формирање грађевинске парцеле према усвојеном планском документу.
У истом члану после става 3. додаје се нови став који
гласи:
У случају из става 1. тачка 3б. заинтересовани субјект
може финансирати израду пројекта препарцелације, односно парцелације, уз сагласност Градоначелника, а на основу
мишљења Комисије за грађевинско земљиште.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда.”
Скупштина Града Београда
Број 463-1153/18-С, 21. децембра 2018. године
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21.
децембра 2018. године, на основу члана 6. 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 и 89/18 – усклађени дин. износи),
члана 4. став 2. Одлуке о Градској управи града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 2/17, 36/17,
92/18 и 103/18) и члана 31. тачка 14) Статута града Београда
(„Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/213 и
17/16 – одлука УС), донела је

ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ГРАДА БЕОГРАДА
1. Овим ценовником утврђују се цене за услуге које надлежна организациона јединица Градске управе Града Београда (у даљем тексту: организациона јединица Градске
управе) пружа трећим лицима, услови под којима се услуга може вршити, начин плаћања и услови за ослобађање од
плаћања за извршену услугу.
2. Организациона јединица Градске управе која пружа
услугу наплаћује:
Назив услуге

Јединица
мере

Цена (динара)

I – ИЗ ОБЛАСТИ ОПШТИХ ПОСЛОВА
1. Издавање сала, просторија и сала у управним
зградама
а) Улица Драгослава Јовановића 2 (Стари двор)
– свечана просторија у приземљу

до 3 сата
коришћења

218.956

– свечана сала у приземљу

до 3 сата
коришћења

168.428

– велика сала на III спрату

до 3 сата
коришћења

105.267

– црвени салон у приземљу

до 3 сата
коришћења

63.160

– жути салон у приземљу

до 3 сата
коришћења

63.160

– салон Клуба одборника

до 3 сата
коришћења

105.267

– свечани хол

до 3 сата
коришћења

63.160

– сала бр. 10 у приземљу

до 3 сата
коришћења

30.527

– сала бр. 9 у приземљу

до 3 сата
коришћења

16.843

до 3 сата
коришћења

16.843

2. Озвучење сала

по започетом
часу

12.780

3. Снимање седница

по започетом
часу

21.305

б) Трг Николе Пашића 6

в) Улица 27. марта 43–45
– велика сала за седнице
– За сваки даљи започети сат у коришћењу сала и
просторија наплаћује се цена у висини 1/3 утврђене
цене

Назив услуге

Јединица
мере

Цена (динара)

4.Штампарске услуге
а) фотокопирање
– формат А3

отисак

42

– формат А4

отисак

22

б) штампање материјала

Председник
Никола Никодијевић, ср.

– офсет штампа

отисак

4

– типо штампа

отисак

7

