
Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. новембра 2021. године, на основу члана 19. став 1. тачка 3) и члана 
43. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 
108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), члана 20. став 1. тачка 2. и члана 23. став 
4. тач. 13. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), 
члана 6. став 1. тачка 10), члана 7. став 1. и члана 60. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, 
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 – усклађени дин. изн., 95/15 – усклађени дин. изн., 91/16 – ускла-
ђени дин. изн., 104/16 – др. закон и 96/17 – усклађени дин. изн., 89/18 – усклађени дин. изн. и 95/18 – др. закон, 86/19 – 
усклађени дин. изн. и 126/20 – усклађени дин. изн.), 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), члана 12. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искори-
шћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гла-
сник РС”, број 16/18), члана 25. став 1. тачка 11) и члана 31. став 1, тачка 7) и 14) 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 ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ  ПРА-
ВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ  ГРАД БЕОГРАД, ОДНОСНО НА КОМЕ ГРАД БЕОГРАД ИМА ПОСЕБНА СВОЈИНСКА ОВЛА-

ШЋЕЊА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права јавне својине Град Београд, односно на 

коме Град Београд има посебна својинска овлашћења („Службени лист Града Београда”, бр. 114/16, 67/17, 64/18, 109/18, 114/19, 
89/20 и 9/21) у члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Закупнине за пословни простор из члана 1. ове одлуке, утврђују се према врсти пословног простора, зонама и делат-
ностима и то:
 
 

ЗОНЕ
екстра 

(дин/m² месечно)
прва 

(дин/m² месечно)
друга 

(дин/m² месечно)
трећа 

(дин/m² месечно)
четврта 

(дин/m² месечно)
1. Канцеларије 839,00 709,00 544,00 417,00 316,00
a) Канцеларије за закупце који обављају: банкарске и друге 

финансијске послове, послове осигурања, пројектовања и 
инжењеринга, туризма и промета непокретности

924,00 779,00 598,00 458,00 348,00

б) Канцеларије за закупце који обављају радиодифузну делатност, 
који емитују програм од интереса за град Београд

92,00 72,00 55,00 43,00 33,00

2. Хотели 1.370,00 1.145,00 916,00 688,00 517,00
3. Хостели 1.193,00 995,00 796,00 599,00 448,00
4. Локали 1.193,00 995,00 796,00 599,00 448,00
а) Локали за закупце који обављају банкарске послове и послове 

осигурања
1.337,00 1.096,00 874,00 659,00 495,00

б) Локали за закупце који обављају: организовање игара на срећу, 
кладионице, мењачнице

1.551,00 1.294,00 1.034,00 776,00 584,00

в) Локали за закупце који обављају угоститељске услуге 1.312,00 1.096,00 874,00 659,00 495,00
г) Локали за закупце који обављају: фармацеутску делатност 

(апотеке) и стоматолошку делатност
1.252,00 1.047,00 836,00 628,00 472,00

д) Локали за закупце који обављају занатску делатност 1.041,00 695,00 549,00 417,00 314,00
ђ) Локали за закупце који обављају делатност уметничке галерије 546,00 444,00 357,00 286,00 234,00
5. Простор за обављање културне делатности – биоскопи 669,00 548,00 437,00 329,00 247,00
6. Простор за обављање образовне делатности – учионице 774,00 648,00 517,00 388,00 292,00
7. Затворени објекти у оквиру спортског комплекса 669,00 548,00 437,00 329,00 247,00
8. Отворени објекти у оквиру спортског комплекса 107,00 91,00 75,00 59,00 43,00
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9. Пословни простор за закупце који обављају делатност 
спортских клубова од значаја за град Београд

92,00 72,00 55,00 43,00 33,00

10. Пословни простор за закупце који обављају делатност јавног 
линијског превоза

350,00 210,00 190,00 165,00 140,00

11. Магацини 1.069,00 869,00 477,00 357,00 268,00
12. Aтељеа 59,00 59,00 59,00 59,00 59,00
13. Витрине 251,00 251,00 251,00 251,00 251,00
14. Производне хале 1.041,00 695,00 477,00 357,00 268,00
15. Гараже 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00
16. Лагуми 345,00 301,00 270,00 217,00 162,00

”

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се почев 

од 1. јануара 2022. године.

Скупштина Града Београда
Број 43-799/21-С, 8. новембрa 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС¨, бр. 72/09, 81/09 
– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлу-
ка УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 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
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ БАШТЕ 
УГОСТИТЕЉСКОГ ОБЈЕКТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о постављању баште угоститељског објекта на 

територији града Београда („Службени лист Града Београ-
да”, бр. 11/14, 25/14 – испр., 34/14, 2/15, 29/15 , 63/16, 118/18, 
10/19, 26/19, 17/20, 50/20, 89/20, 152/20 и 9/21), члан 32а, 
мења се и гласи:

„У пешачкој зони и на јавној површини просторне кул-
турно-историјске целине баште се постављају у складу са 
планом постављања башти у пешачкој зони односно јавној 
површини културно-историјске целинe (у даљем тексту: 
план). 

План из става 1. овог члана доноси Скупштина градске 
општине за пешачке зоне односно јавне површине простор-
но културно-историјске целине на свом подручју, односно 
њихове делове који испуњавају услове за постављање ба-
ште, по претходно прибављеној сагласности организаци-
оних јединица Градске управе Града Београда надлежних 
за послове урбанизма и саобраћаја, и надлежног завода за 
заштиту споменика културе у случајевима из треће алинеје 
става 1. члана 37. ове одлуке, а у складу са прописима о за-
штити културних добара. Сагласности из овог става, чине 
саставни део плана. 

Израду плана градска општина може поверити привред-
ном друштву или другом правном лицу.”

Члан 2.
У члану 32д. став 2, брише се.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 3.
Захтеви за издавање одобрења за постављање баште 

угоститељског објекта који су поднети, а нису решени до 
дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће се у складу  са 
одредбама ове одлуке.  

Одобрења за постављање баште угоститељског објекта 
издата до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека 
рока на који су издатa.

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 32д став 2. одлуке,  најкасније до 
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 4.  
План из члана 1. ове одлуке донеће градске општине најка-

сније у року до две године од дана ступања на снагу ове одлуке.
Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, престаје 

да важи План постављања башти угоститељских објеката на 
површинама у оквиру пешачких зона и на јавним површина-
ма на подручју просторно културно-историјских целина: по-
дручје око Доситејевог лицеја, подручје Кнез Михаилове ули-
це, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија („Службени лист 
Града Београда”, бр. 128/19, 102/20, 123/20 и 65/21) у делу који 
се односи на подручје градске општине која је донела план.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 350-795/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС¨, бр. 72/09, 81/09 
– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлу-
ка УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 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
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕ-

НИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

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

торији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
17/15, 43/15, 71/15, 126/16, 26/19, 152/20 и 94/21), у члану 9. 
ставу 8. алинеја трећа, брише се.

Члан 2.
У члану 10. став 4, брише се.

Члан 3.
У члану 22. став 2, брише се.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 4.
Захтеви за издавање одобрења за постављање привреме-

ног објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања 
на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке. 

Одобрења за постављање привремених објеката издата 
до дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на 
који су издата.

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 22. став 2. одлуке,  најкасније до 
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Градске општине дужне су да најкасније до две године 

од дана ступања на снагу ове одлуке, донесу планове у скла-
ду са одредбама ове одлуке, који се односе на постављање 
привремених објеката на пешачким зонама, односно јавним 
површинама на подручју око Доситејевог лицеја, подручју 
кнез Михаилове улице, Топчидеру, Косанчићевом венцу, 
Скадарлији и на подручју које ужива статус претходне за-
штите – Светосавском платоу.

Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, пре-
стаје да важи План постављања привремених објеката на 
површинама у пешачким зонама и на јавним површинама 
на подручју просторно културно-историјских целина: по-
дручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаилове 
улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручју 
које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато 
(„Службени лист Града Београда”, број 128/19), у делу који 
се односи на подручје градске општине која је донела план.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-796/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 146. Закона о плани-
рању и изградњи („Службени гласник РС¨, бр. 72/09, 81/09 
– исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлу-
ка УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 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
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ ТЕЗГИ И 
ДРУГИХ ПОКРЕТНИХ ПРИВРЕМЕНИХ ОБЈЕКАТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о постављању тезги и других покретних при-

времених објеката на територији града Београда („Слу-
жбени лист Града Београда”, бр. 17/15, 43/15, 71/15, 26/19 и 
152/20) у члану 15. став 4, брише се.

Члан 2.
У члану 18. алинеја 4, брише се.

Члан 3.
У члану 28. став 2, брише се.

Прелазне и завршне одредбе
Члан 4.

Захтеви за издавање одобрења за постављање покретног 
објекта који су поднети, а нису решени до дана ступања на 
снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке. 

Одобрења за постављање покретних објеката издата до 
дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на 
који су издата.

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 28. став 2. одлуке,  најкасније до 
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 5.
Градске општине дужне су да најкасније до две године од 

дана ступања на снагу ове одлуке, донесу планове, у скла-
ду са одредбама ове одлуке,  који се односе на постављање 
покретних објеката на пешачким зонама, односно јавним 
површинама на подручју око Доситејевог лицеја, подручју 
кнез Михаилове улице, Топчидеру, Косанчићевом венцу, 
Скадарлији и на подручју које ужива статус претходне за-
штите – Светосавском платоу.

Ступањем на снагу плана из става 1. овог члана, престаје 
да важи План постављања тезги и других покретних привре-
мених објеката на површинама у пешачким зонама и на јавним 
површинама на подручју просторно културно-историјских це-
лина: подручје око Доситејевог лицеја, подручје кнез Михаило-
ве улице, Топчидер, Косанчићев венац, Скадарлија и подручју 
које ужива статус претходне заштите – Светосавски плато 
(„Службени лист Града Београда”, број 128/19), у делу који се 
односи на подручје градске општине која је донела план.

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

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-797/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 13. став 1. Закона о ко-
муналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 
104/16, 95/18), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ 
ПЛАЋАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 1.
У Одлуци о начину плаћања комуналних услуга на тери-

торији града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 
24/03, 11/05, 2/11, 34/14, 19/17, 85/19 и 38/21) у члану 2. став 
2. после речи: „загревања просторија” ставља се запета и 
додају се речи: „сакупљање и транспорт комуналног отпада, 
третман кабастог отпада и збрињавања посебно одвојених 
фракција из комуналног отпада, које се због свог састава 
и карактеристика не могу одлагати у опрему за сакупљање 
комуналног отпада”.

У истом члану после става два додаје се нови став који 
гласи:

„Правна лица, односно други привредни субјекти, као 
корисници комуналне услуге третмана и одлагања ко-
муналног отпада плаћају цену услуге на начин прописан 
одредбама ове одлуке”.

Члан 2.
Члан 14. одлуке мења се и гласи:
„Комуналне услуге корисници услуга из члана 2. одлуке  

плаћају  путем једне уплатнице преко предузећа за обједи-
њену наплату, на којој су посебно исказани месечни изно-
си накнада ових услуга, односно аконтација и која садржи 
укупан збир свих тих износа (у даљем тексту: јединствена 
уплатница).”.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 3.
До испуњења услова за отпочињање пружања комунал-

не услуге третманa комуналног отпада од стране вршиоца 
комуналне делатности, предузеће за обједињену наплату ће 
корисницима услуга достављати јединствену уплатницу у 
делу који се односи на комунални отпад у складу са чланом 
14а Одлуке, изузев алинеје друге, где ће посебно бити иска-
зан  месечни износ накнаде само за услуге одлагања кому-
налног отпада.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.  

Скупштина Града Београда
Број 352-804/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 4. став 3. и члана 13. 
ст. 1. и 2. 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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УРЕЂИВА-

ЊУ И ОДРЖАВАЊУ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊУ 

Члан 1. 
У Одлуци о уређивању и одржавању гробља и сахра-

њивању („Службени лист Града Београда”, бр. 27/02, 30/03, 
11/05, 18/11, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15, 19/17, 138/20 и 
152/20) назив одлуке мења се и гласи: „ОДЛУКА О УПРА-
ВЉАЊУ ГРОБЉИМА, САХРАЊИВАЊУ И ПОГРЕБНОЈ 
ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА”

Члан 2. 
Члан 1. мења се и гласи: 
„Овом одлуком се у складу са законом уређује начин 

обављања комуналних делатности управљање гробљима и 
сахрањивање и погребна делатност. 

Овом одлуком се врши одређивање и стављање ван упо-
требе гробља, уређују општа и посебна права и обавезе вр-
шилаца ових комуналних делатности и корисника услуга 
на територији града Београда, укључујући и начин плаћања 
цене комуналне услуге, поступање и овлашћења Града, од-
носно градске општине у случају прекида у обављању кому-
налне делатности, као и начин континуираног изјашњавања 
корисника комуналних услуга о квалитету пружања кому-
налних услуга од стране вршилаца комуналних делатности.

Комуналне делатности из става 1. овог члана су кому-
налне делатности од општег интереса.”

Члан 3. 
У члану 2а речи: „Уређивање и одржавање гробља и са-

храњивање” замењују се речима: „Управљање гробљима и 
сахрањивање”.

Члан 4.
У члану 4. речи: „предузећа односно предузетника из 

члана 5. ове одлуке” замењују се речима: „привредног су-
бјекта из члана 7б. став 1. ове одлуке”.

Члан 5.
Члан 5. и члан 6. бришу се.

Члан 6.
Мења се назив поглавља II и члан 7. и гласе:

„II – УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА

Члан 7.
Управљање гробљима и сахрањивање је: управљање и 

одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата нак-
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наде за одржавање гробног места; обезбеђивање гробних 
места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кре-
мирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката 
који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, роза-
ријум, колумбаријум, крематоријум, чуварске кућице, јав-
ни WC-и, јавне чесме и сл.); одржавање пасивних гробаља 
и спомен-обележја; уређивање и одржавање путева и стаза 
унутар гробља и простора између гробних места, одржава-
ње зеленила, јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, укла-
њање снега и леда унутар гробља, као и обављање других по-
слова који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и 
одржавањем гробних места и надгробних обележја. 

Комуналну делатност управљање гробљима и сахрањи-
вање на подручју градских општина из члана 2. став 2. ове 
одлуке, обавља јавно комунално предузеће које је Град Бео-
град основао за обављање ове комуналне делатности.

Управљање гробљима и сахрањивање на подручју град-
ских општина из члана 2. став 3. ове одлуке, обавља јавно 
комунално предузеће које је основала та градска општина за 
обављање ове комуналне делатности, привредно друштво, 
предузетник или други привредни субјект, коме је ове по-
слове градска општина поверила у складу са законом.”

Члан 8.
После члана 7. додаје се нови члан, који гласи:

„Члан 7а
Погребна делатност је преузимање и превоз посмртних 

остатака од места смрти, односно места на коме се налази 
умрла особа (стан, здравствена установа, институти за суд-
ску медицину и патологију, установе социјалне заштите и 
друга места) и превоз до места одређеног посебним пропи-
сом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, 
аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком 
постоје прописани услови за смештај и чување покојника), 
организација сахране и испраћаја са прибављањем потреб-
не документације за организацију превоза и сахрањивања, 
чување посмртних остатака у расхладном уређају и припре-
мање покојника за сахрањивање.

Погребну делатност, која се у складу са законом не пове-
рава, могу обављати привредни субјекти из члана 7. став 2. 
и 3. ове одлуке, односно сви други привредни субјекти који 
испуњавају прописане услове.

Члан 9.
После члана 7а додаје се нови члан, који гласи:

„Члан 7б
Предузеће основано за обављање комуналне делатности, 

друго привредно друштво или предузетник коме је повере-
на комунална делатност управљање гробљима и сахрањи-
вање, као и други привредни субјект који обавља погребну 
делатност која се не поверава (у даљем тексту: привредни 
субјект), дужно је да се у свом раду у свему придржава зако-
на и одредаба ове одлуке. 

Привредни субјект из става 1. овог члана, мора испуња-
вати услове за обављање комуналних делатности прописане 
Уредбом којом се регулише начин и услови за отпочињање 
обављања комуналних делатности.

У одговарајућим одредбама ове одлуке реч: „предузеће” 
и реч: „предузетник” у одређеном броју и падежу, замењују 
се речима: „привредни субјект” у одговарајућем броју и па-
дежу.”

Члан 10.
Члан 17. и члан 18. бришу се.

Члан 11.
После члана 21. додаје се нови члан, који гласи:

„Члан 21а
Ако не постоји лице из члана 21. или ако лица која су 

дужна да изврше сахрањивање то одбију, или нису у могућ-
ности да сахрањивање обезбеде, сахрањивање ће извршити 
субјекти из члана 7. ст. 2. и 3. ове одлуке о трошку градске 
општине на чијем подручју је умрли имао последње преби-
валиште,  а ако се последње пребивалиште не може утврди-
ти трошкове сноси градска општина на чијем подручју је 
наступила смрт, односно на чијем подручју су пронађени 
посмртни остаци умрлог.”

Члан 12.
После члана 41. додаје се ново поглавље и нови члан 

који гласе:

„IVа – ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

Члан 41а
„Привредни субјект из члана 7б. став 1. ове одлуке, по-

смртне остатке умрлог у здравственој установи, односно 
умрлог ван здравствене установе, пре преноса на гробље 
где ће бити сахрањен, опрема, преузима и превози, органи-
зује сахрану и испраћај, чување посмртних остатака у рас-
хладном уређају и припремање покојника за сахрањивање, 
у складу са чланом 7а. став 1. ове одлуке. 

Преузимање и превоз посмртних остатака умрлог врши 
се у року од 24 часа након констатације смрти на прописан 
начин од стране овлашћеног лекара. 

Приликом преноса, односно превоза, посмртни остаци 
морају бити смештени у мртвачки сандук.

Привредни субјект је дужан да обезбеди превоз посмрт-
них остатака умрл их, сваког дана од 00 до 24 сата. 

Време сахрањивања и гробље, парцелу, гробно место, 
привредни субјект из члана 7. ове одлуке одређује на основу 
акта којим је констатована смрт у складу са одредбом става 
2. овог члана.

Посмртни остаци морају бити допремљени на гробље 
најкасније до 8.30 сати на дан одређен за извршење сахране.”

Члан 13.
Члан 43. мења се и гласи:
„За услуге у оквиру комуналне делатности из члана 1. 

став 1. ове одлуке, привредни субјект одређује цену те услу-
ге, осим превоза, на основу елемената утврђених законом 
којим се одређује комунална делатност, уз сагласност на-
длежног органа Града Београда, у складу са Статутом Града 
Београда, односно надлежног органа градске општине.”

Члан 14.
После члана 47. додаје се ново поглавље VIа и нови члан 

који гласе:

„VIа ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ 
ПРУЖАЊА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Члан 47а
Привредни субјект је дужан да једном годишње спрове-

де поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања 
услуга (у даљем тексту: изјашњавање) у трајању од намање 
30 дана.
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Јавни позив за изјашњавање из става 1. овог члана, при-
вредни субјект објављује у средствима јавног информиса-
ња, на својој интернет страници и на званичној интернет 
страници Града Београда.

Изјашњавање се може организовати и електронским путем.
Привредни субјект има обавезу да у року од 15 дана од 

дана завршетка изјашњавања из става 1. овог члана, орга-
низационој јединици надлежној за  комуналне послове до-
стави извештај о резултатима изјашњавања корисника о 
квалитету пружања комуналних услуга.

Уколико су резултати изјашњавања корисника кому-
налних услуга такви да већина корисника није задовољна 
пруженом комуналном услугом, организациона јединица  
надлежна за комуналне послове сачињава предлог мера за 
отклањање недостатака навединих у изјашњавању кори-
сника и доставља надлежном органу локалне самоуправе са 
Извештајем о резултатима изјашњавања корисника о ква-
литету пружених услуга од стране привредног субјекта. 

Ради отклањања недостатака који су наведени у изја-
шњавању корисника, надлежни орган локалне самоуправе 
налаже вршиоцу комуналне делатности предузимање пре-
дложених мера у року који не може бити дужи од 90 дана. 

Уколико привредни субјект не поступи у складу са ста-
вом 6. овог члана у погледу отклањања недостатака квали-
тета пружене комуналне услуге, град Београд може раски-
нути уговор о поверавању и поверити обављање комуналне 
делатности другом вршиоцу комуналне делатности који ис-
пуњава прописане услове”.

Члан 15.
У целокупном тексту одлуке речи: „комунално-поли-

цијске” у одређеном падежу, замењују се речима: „комунал-
но-милицијски” у одговарајућем падежу и речи: „комунал-
на полиција” замењују се речима: ”комунална милиција” у 
одговарајућем падежу.

Члан 16.
У члану 49. став 1. алинеја 1. речи: „17,18;” бришу се, по-

сле речи: „41” и запете додају се речи: „41а. став 2., 3., 4. и 6.”

Члан 17.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 352-805/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. 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), донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ 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, 26/1952/19, 60/19, 17/20, 
89/20, 106/20, 138/20, 152/20, 40/21 и 94/21) у члану 59б став 
2. брише се.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 2.
Захтеви за издавање одобрења из чл. 41, 43, 45, 46, 49, 54. 

и 57. одлуке у односу на површине пешачке зоне, односно 
јавне површине просторно културно-историјске целине на 
подручју које обухвата следеће целине: подручје око Доси-
тејевог лицеја, подручје кнез Михаилове улице, Топчидер, 
Косанчићев венац, Скадарлија и подручје које ужива статус 
претходне заштите – Светосавски плато, који су поднети, а 
нису решени до дана ступања на снагу ове одлуке, решаваће 
се у складу са одредбама ове одлуке.

Одобрења за постављање објеката и уређаја издата до 
дана ступања на снагу ове одлуке, важе до истека рока на 
који су издата.

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 59б став 2. одлуке,  најкасније до 
годину дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 3-806/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 8. но-
вембра 2021. године, на основу члана 8. став 2. тачка 10. и 
члана 12. став 1. тачка 6. Закона о главном граду („Службе-
ни гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. за-
кон и 37/19), члана 1. Закона о финансијској подршци по-
родици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18 
и 46/21 – УС), а у вези са Стратегијом подстицања рађања 
(„Службени гласник РС”, број 25/18) и чланом 31. став 1. 
тачка 7. Статута Града Београда („Службени лист Града Бео-
града”, 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 УСЛОВИ-
МА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРА-
ВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШKОВА ПОСТУПКА 
БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТОГ ОПЛОЂЕЊА 

(БМПО) ЗА ПАРОВЕ СА ЈЕДНИМ ДЕТЕТОМ 

Члан 1.
У Одлуци о условима, начину и поступку за остварива-

ње права на финансирање трошкова поступка биомедицин-
ски потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са једним 
дететом („Службени лист града Београда”, број 40/21), у 
члану 4. став 1. тачка 3.  реч „четири” мења се и гласи: „две”. 

У истом члану става 1 у тачки 4. број „42” замењује се 
бројем „45”. 

Члан 2.
У члану 6. став 2. брише се и гласи: „Комисија има пред-

седника и четири члана, а састав и начин рада Комисије 
уређује се актом о образовању.” 
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Члан 3.
У члану 7. став 1. тачка 2) алинеја 1 речи: „од четири до пет година” мењају се и гласе „од две до пет година ”.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Града Београда
Број 5-802/21-С, 8. новембра 2021. године

Председник
Никола Никодијевић, ср.
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САДРЖАЈ

Страна
Одлука о измени Одлуке о утврђивању закуп-

нина за пословни простор на коме је носилац пра-
ва јавне својине град Београд, односно на коме град 
Београд има посебна својинска овлашћења  – – – –  1

Одлука о изменама Одлуке о постављању баште 
угоститељског објекта на територији града Београда  2

Одлука о изменама Одлуке о постављању при-
времених објеката на територији града Београда  –  3

Одлука о изменама Одлуке о постављању тезги 
и других покретних привремених објеката на тери-
торији града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – –  3

Страна
Одлука о изменама и допунама Одлуке о начи-

ну плаћања комуналних услуга на територији града 
Београда – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Одлука о изменама и допунама Одлуке о уређи-
вању и одржавању гробља и сахрањивању  – – – – –  4

Одлука о измени Одлуке о комуналном реду– –  6
Одлука о изменама и допунама Одлуке о усло-

вима, начину и поступку за остваривање права на 
финансирање трошкова поступка биомедицински 
потпомогнутог оплођења (БМПО) за парове са јед-
ним дететом– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

„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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