
Градоначелник града Београда дана 29. октобра 2010. 
године, на основу члана 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Службени гла-
сник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07), члана 23. 
Закона о комуналним делатностима („Службени гласник 
РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 52. тачка 6. Статута града Бе-
ограда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08 и 6/10), 
донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНА-
МА И ДОПУНАМА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ЈАВНОГ КО-
МУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“  

1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Бе-
оградске електране“ из Београда  на Одлуку о изменама и 
допунама Одлуке о ценама топлотне енергије ЈКП „Београд-
ске електране“, коју је донео Управни одбор предузећа, под 
бројем I-11470 од 27. октобра 2010. године.

2. Решење и одлуку објавити у „Службеном листу града 
Београда“, а одлука се примењује од 1. новембра 2010. го-
дине.

Градоначелник града Београда
Број 38-3393/10-Г, 29. октобра 2010. године

Градоначелник
Драган Ђилас, с. р.

На основу члана 32. Статута ЈКП „Београдске електра-
не'', број 1-8976/8 од 26. јула 2001. године, Одлуке о изме-
нама и допунама Статута ЈКП ,.Београдске електране", број 
I-7790/2 од 27. јула 2005. године, Одлуке о измени и допуни 
Статута ЈКП „Београдске електране", бр. 7-14543/1 од 10. 
септембра 2008. године, и члана 23. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС” бр. 16/97 и 42/98), 
Управни одбор је на 30. седници одржаној 27. октобра 2010. 
године, донео

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА 

БЕОГРАДА” БР. 1/02, 3/02 – ИСПР., 23/02, 2/04, 41/04, 4/05 
– ИСПР. 27/05, 2/07, 7/07 – ИСПР, 36/08 , 55/08 И 34/10)

Члан 1.
Члан 3. одлуке мења се и гласи:
„Испоручена топлотна енергија наплаћиваће се по сле-

дећим ценама:

Ред. 
бр.

Катего-
рија 

потро-
шача

За загревање просторија Припре-
ма 

ПТВ 
(топла 
вода)

Према 
загрева-
ној повр-

шини

Према 
инстали-

саној 
снази

По мерилу количине топлотне 
енергије

За инсталисану 
снагу

Утрошена 
енергија

дин/m³

дин/m² 
годи-
шње

дин/кW 
годи-
шње

дин/кW 
годи-
шње

дин/ m² 
годи-
шње

дин/кWh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.

1.1 

1.2

Стам-
бени 
простор

ПДВ 8%

Продајна 
цена

929,76 2.225,16 350,00 4,53 122,27

74,38 178,01 28,00 0,36 9,78

1.004,14 2.403,17 378,00 4,89 132,05

2. 

2.1 

2.2

Остали 
потро-
шачи

ПДВ 8%

Продајна 
цена

7.356,00 2.225,16 5,70 215,24

588,48 178,01 0,45 17.22

7.944,48 2.403,17 6,15 232,46

Члан 2.
За извршење ове одлуке задужује се ОЦ „Маркетинг и 

продаја”.

Члан 3.
Ова одлука по добијању сагласности оснивача, обја-

вљује се у "Службеном листу града Београда" и ступа на 
снагу наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 
1. новембра 2010. године.

ЈКП „Београдске електране”
Број: I-11470, 27. октобра 2010. године

Председник
Милорад Дамјановић, с. р.

ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA

Година LIV Број 35 30. октобар 2010. године Цена 200 динара



Број 35 – 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. октобар 2010.

На основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја 
на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 53/10) и 
члана 23. Одлуке о Градској управи града Београда ("Служ-
бени лист града Београда", бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 23/10), се-
кретар Секретаријата за саобраћај, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА НА ПОДРУЧЈУ 

ГРАДА БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 15. НОВЕМБРА 
2010. ГОДИНЕ ДО 15. МАРТА 2011. ГОДИНЕ (У ЗИМ-

СКИМ УСЛОВИМА)

1. Овим решењем утврђује се посебан режим саобраћаја 
у периоду од 15. новембра 2010. до 15. марта 2011. године (у 
зимским условима) на подручју града Београда.

2. За време трајања снежног покривача обуставља се са-
обраћај и одређују за санкање следеће улице:

На територији општине Вождовац: 
– Јована Поповића, од Војводе Ђуровића до Боже Јанко-

вића,
– Катарине Ивановић, од Заплањске до Валентина Вод-

ника,
– Грчића Миленка, од Устаничке до Стевана Првовенча-

ног.
На територији општине Врачар:
– Гастона Гравијеа, од Ранкеове до Интернационалних 

бригада.
На територији општине Звездара:
– М. Милићевића, од Војводе Саватија до Д. Туцовића,
– Ђуке Динића, од Војводе Саватија до Д. Туцовића,
– Радојке Лакић, од Раваничке до В. Илића,
– Крижанићева, од Топаловићеве до Љубе Давидовића,
– Шабачка, од Рифата Бурџевића до Д. Туцовића.
На територији општине Земун:
– Синђелићева – цела.
На територији општине Палилула:
– Маљенска, од трафо-станице до Уралске,
– Данила Илића, од Чиче Романијског до Прибојске,
– Веље Миљковића, од Чиче Романијског до Прибојске,
– Лазе Стефановића, од Гарсија Лорке до Ј. Михајловића.
На територији општине Раковица:
– Станка Пауновића, од Богдана Жерајића до Борске.
На територији општине Савски венац:
– Сењачка, од Персиде Миленковић до Војислава Вучко-

вића,
– Др Јована Данића – цела,
– Генерала Никодија Стефановића – цела,
– Фабрисова, од Звечанске до Добропољске,
– Ситничка – од Праховске до Манасијеве.
На територији општине Стари град:
– Задарска од Сребреничке до Косанчићевог венца.
На територији општине Чукарица:
– Владимира Ћопића, од Здравка Јовановића до Краље-

вачких жртава.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова и заш-

титне мреже у улицама наведеним у овој тачки обавља ЈКП 
"Београд-пут" по налогу Секретаријата за саобраћај. Знако-
ви се постављају у тренутку када дебљина снежног покри-
вача у наведеним улицама онемогућава безбедно кретање 
возила, односно пружа могућност безбедног санкања.

3. Брзина кретања моторних возила ограничава се на 40 
km/h, на следећим објектима, и то:

а) на надвожњацима и Улицама:
– Радничкој, код Господарске механе и на улазу у Аду 

Циганлију,

– Трговачкој, на улазу и излазу из Жаркова (вијадукти),
– Пилота Михајла Петровића у Раковици,
– Војводе Путника, преко аутопута,
– Мишка Јовановића, преко аутопута и
– Војислава Илића, преко аутопута.
б) на мостовима:
– преко реке Саве у Бранковој улици (нови мост),
– Земунском путу (стари мост) и
– преко реке Дунав Панчевачки мост са прилазним 

објектима.
Постављање и одржавање саобраћајних знакова обавља 

ЈКП "Београд-пут" по налогу Секретаријата за саобраћај. 
Знаци се постављају до 15. новембра.

4. За време снежних падавина или поледице, семафор-
ски уређаји се из режима редовног рада стављају на режим 
трептања жутог светла на следећим раскрсницама:

– Булевар деспота Стефана – Браће Југовић,
– Балканска – Краљице Наталије,
– Балканска – Адмирала Гепрата,
– Браће Јерковић – Дарвинова,
– Устаничка – Карла Лукача (пешачки прелаз),
– Устаничка – Булевар краља Александра,
– Устаничка – Кружни пут,
– Батутова – Милана Ракића,
– Старине Новака – Далматинска,
– Булевар кнеза Александра Карађорђевића – Т. Драјзе-

ра – Љутице Богдана,
– Пилота М. Петровића – Маричка,
– Цара Душана – Новоградска (Земун),
– Заплањска – Игњата Јоба,
– Борска – Вукасовићева,
– Борска – Станка Пауновића,
– Борска – Варешка,
– Борска – Ивана Мичурина,
– Борска – Српских ударних бригада,
– Паштровићева – Висока,
– Тургењева – Кировљева,
– Кировљева – Љешка,
– Пешачки прелаз у Т. Кошћушка,
– Војислава Илића – Струмичка,
– Војислава Илића – Игњата Јоба,
– Војислава Илића – Грчића Миленка,
– Војислава Илића – Римска,
– Јованке Радаковић – Витезова Карађорђеве звезде,
– Смедеревски пут – Калуђерица,
– Благоја Паровића – Жарковачка,
– Војводе Степе – Боже Јанковића,
– Војводе Степе – Витановачка,
– Војводе Степе – Кружни пут,
– Кумодрашка нова – Кружни пут,
– Макензијева – Кнегиње Зорке,
– Блаже Јовановића – Косте Нађа,
– Матице Српске – Душана Петровића Шанета,
– Париска – Кнеза Симе Марковића,
– Трговачка – Водоводска,
– Мите Ружића – Милана Ракића,
– Мије Ковачевића – Вишњичка,
– Николе Пашића – Вука Караџића (Младеновац),
– Бранка Радичевића – Колубарски трг (Лазаревац).
Измену режима рада светлосних уређаја обавља ЈКП 

"Београд-пут" по налогу Секретаријата за саобраћај.
5. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Ре-

шење о посебном режиму саобраћаја на територији града 
Београда у периоду од 15. новембра 2009.  до 15. марта 2010. 
године (у зимским условима) бр. IV-01 бр. 344.15-2445/09 од 
14. октобра 2009. године.
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6. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеном листу града Београда".

Град Београд – Градска управа града Београда
Секретаријат за саобраћај

IV-01 бр. 344.16-2183/10, 8. октобра 2010. године

Секретар
др Драгољуб Ђаконовић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), 
а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Служ-
бени гласник РС", бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о 
Градској управи града Београда ("Службени лист града Бео-
града", бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-

ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ (РЕКОНСТРУКЦИЈУ) 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ОД ПУТА ЗА ПК „МЛАДОСТ“ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 

ДО НАСЕЉА БОЉЕВЦИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ СУРЧИН, СА МОСТОМ ПРЕКО САВЕ

1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације за изградњу (реконструкцију) саобраћај-
нице од пута за ПК „Младост“ на територији градске 
општине Обреновац до насеља Бољевци на територији 
градске општине Сурчин, са мостом преко Саве (у даљем 
тексту: план), на животну средину. 

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом плана на животну средину, 
неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службе-
ни гласник РС”, број 135/04).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања жи-
вотне средине укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана детаљне регулације део је докумен-
тације која се прилаже уз план.

5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени 
одређује се предузеће „Југинус“ из Београда, ул. Андрићев 
венац бр. 2, који ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени ду-
жан је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања 
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за из-
градњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута за ПК 
„Младост“ на територији градске општине Обреновац до 
насеља Бољевци на територији градске општине Сурчин, са 
мостом преко Саве.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда, Његошева 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинте-
ресованим органима и организацијама које имају интерес у 
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине. 

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04) и 
члану 53. Закона о планирању и изградњи ("Службени гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09). 

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

Образложење 
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације за изградњу (ре-
конструкцију) саобраћајнице од пута за ПК „Младост“ на 
територији градске општине Обреновац до насеља Бољевци 
на територији градске општине Сурчин, са мостом преко 
Саве, коју је донела Скупштина града Београда на седници 
одржаној 16. децембра 2009. године („Службени лист града 
Београда“, број 57/09).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину (“Службени гласник 
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже, обавези стра-
тешке процене утицаја, на животну средину у смислу члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени лист града Београда”, број 135/04).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.
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Извештај о стратешкој процени утицаја предметног 
плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), осим смер-
ница за израду стратешких процена на нижим хијерар-
хијским нивоима.

Сходно члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе бр. IX-03-350.14-20/2010 од 19. августа 2010. годи-
не, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове дос-
тавио је на мишљење Предлог решења о приступању стра-
тешкој процени утицаја на животну средину предметног 
плана Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу 
за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здра-
вље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП “Зеле-
нило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Заводу за заштиту 
споменика културе града Београда.

У остављеном року, Секретаријат за заштиту животне 
средине, дописом бр. 501.37-1/2010-V-04 од 31. августа 2010. 
године, ЈКП „Зеленило – Београд“, дописом бр. 6860/2 од 1. 
септембра 2010. године и Завод за заштиту природе Србије, 
дописом бр. 03-2097/2 од 15. септембра 2010. године доста-
вили су позитивно мишљење на Предлог решења о присту-
пању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана.

Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација”, Институт за јавно здравље 
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Завод 
за заштиту споменика културе града Београда нису доста-
вили тражено мишљење у законском року, у складу са од-
редбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04) сматра се да 
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03-350.14-20/2010, 7. октобра 
2010. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-20/2010, 7. октобра 2010. године. 

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), а у 
вези члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској 
управи града Београда ("Службени лист града Београда", 
бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-
ЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКОВА 18А И 69, ГРАДСКА ОПШТИНА 

НОВИ БЕОГРАД

1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације дела блокова 18а и 69, градска општина 
Нови Београд (у даљем тексту: план), на животну средину. 

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом плана на животну средину, 
неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службе-
ни гласник РС”, број 135/04).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања жи-
вотне средине укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације дела блокова 18а и 69, 
градска општина Нови Београд део је документације која се 
прилаже уз план.

5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени 
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Палмо-
тићева бр. 30, који ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан 
је да исти изради у року од 12 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела бло-
кова 18а и 69, градска општина Нови Београд.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и из-
градњу Београда, Његошева бр. 84.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и за-
интересованим органима и организацијама које имају инте-
рес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне 
средине. 

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 



30. октобар 2010. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 35 – 5

животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04) и 
члана 53. Закона о планирању и изградњи ("Службени гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09). 

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

Образложење 
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације дела блокова 18а и 
69, градска општина Нови Београд, коју је донела Скупшти-
на града Београда на седници одржаној 23. марта 2010. го-
дине („Службени лист града Београда“, број 7/10).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину (“Службени гласник 
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени лист града Београда”, број 135/04).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја предметног 
плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), осим смер-
ница за израду стратешких процена на нижим хијерар-
хијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе бр. IX-03-350.14-21/2010 од 15. септембра 2010. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно 
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП 
“Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Заводу за заш-
титу споменика културе града Београда.

У остављеном року Секретаријат за заштиту животне 
средине дописом бр. 501.3-39/2010-V-04 oд 17. септембра 
2010. године дао је позитивно мишљење на Предлог решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Како Завод за заштиту природе Србије, Градски завод 
за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”, ЈКП “Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље 
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Завод 
за заштиту споменика културе града Београда нису доста-
вили тражено мишљење у законском року, у складу са од-
редбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04) сматра се да 
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријата за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03-350.14-21/2010, 7. октобра 
2010. године.

Град Београд-Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-21/2010, 7. октобра 2010. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), 
а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Служ-
бени гласник РС", бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о 
Градској управи града Београда ("Службени лист града Бео-
града", бр. 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секре-
таријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ 
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛА-

ЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ДУНАВСКЕ, ТАДЕУ-
ША КОШЋУШКА И БУЛЕВАРА ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

1. Приступа се стратешкој процени утицаја Плана де-
таљне регулације блока између улица: Дунавске, Тадеуша 
Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, градска општина 
Стари град (у даљем тексту: план), на животну средину. 

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну 
средину разматраће се постојеће стање животне средине 
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристи-
ке плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на 
микро и макролокацију и друга питања и проблеми зашти-
те животне средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја плана на животну средину, 
а узимајући у обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом плана на животну средину 
неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службе-
ни гласник РС”, број 135/04).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања жи-
вотне средине укључена у план, 



Број 35 – 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. октобар 2010.

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јав-
ности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну Пла-
на детаљне регулације блока између улица: Дунавске,Тадеуша 
Кошћушка и Булевара војводе Бојовића, градска општина 
Стари град део је документације која се прилаже уз план.

5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени 
одређује се Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП, 
Захумска бр. 34, који ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од пет месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока из-
међу улица: Дунавске,Тадеуша Кошћушка и Булевара војво-
де Бојовића, градска општина Стари град.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбедиће предузеће „Property Development“ д.о.о., Буле-
вар војводе Бојовића 6-8.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 
плана биће обављена сарадња са свим надлежним и заинте-
ресованим органима и организацијама које имају интерес у 
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине. 

Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04) и 
члану 53. Закона о планирању и изградњи ("Службени гла-
сник РС", бр. 72/09, 81/09). 

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

Образложење 
Изради предметног плана приступиће се на основу 

Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између 
улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Булевара војво-
де Бојовића, градска општина Стари град, коју је донела 
Скупштина града Београда на седници одржаној 29. децем-
бра 2009. године („Сл.лист града Београда“, број 61/09).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину (“Службени гласник 
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени лист града Београда”, број 135/04).

На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро-
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја с обзиром на то да имплементација плана не може 
имати негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја предметног 
плана детаљне регулације, садржаће елементе из члана 12. 
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 

средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), осим смер-
ница за израду стратешких процена на нижим хијерар-
хијским нивоима.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе бр. IX-03-350.14-22/2010 од 15. септембра 2010. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана Секретаријату за заштиту животне средине, За-
воду за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно 
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП 
“Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Ми-
лан Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Заводу за заш-
титу споменика културе града Београда.

У остављеном року Секретаријат за заштиту животне 
средине дописом бр. 501.3-38/2010-V-04 oд 17. септембра 
2010. године дао је позитивно мишљење на Предлог решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Како Завод за заштиту природе Србије, Градски завод 
за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализа-
ција”, ЈКП “Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље 
„Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Завод 
за заштиту споменика културе града Београда нису доста-
вили тражено мишљење у законском року, у складу са од-
редбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04) сматра се да 
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03-350.14-22/2010, 7. октобра 
2010. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-22/2010, 7. октобра 2010. године

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), а у 
вези члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени 
гласник РС", бр.72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о Градској 
управи града Београда ("Службени лист града Београда", 
бр.51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар Секретаријата 
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА РЕГИ-
ОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АДМИНИСТРАТИ-

ВНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА БЕОГРАДА 
1. Приступа се стратешкој процени утицаја Измена и 

допуна Регионалног просторног плана административног 
подручја града Београда (у даљем тексту: Измена и допуна 
Регионалног просторног плана), на животну средину. 

2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну сре-
дину разматраће се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном Изменама и допунама Регионалног 
просторног плана, значај и карактеристике плана, карак-
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теристике утицаја планираних садржаја на микро и макро-
локацију и друга питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за одређивање могућих 
значајних утицаја плана на животну средину, а узимајући у 
обзир планиране намене. 

3. Стратешком проценом Измена и допуна Регионалног 
просторног плана на животну средину неће се разматрати 
прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја Измена и до-
пуна Регионалног просторног плана на животну средину изра-
диће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђе-
не у члану 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04).

Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор 

индикатора, 
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених 

за смањење негативних утицаја на животну средину, 
– смернице за процену утицаја пројеката на живот-

ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

– програм праћења стања животне средине у току спро-
вођења плана (мониторинг),

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана и програма са аспекта разматраних ва-
ријантних решења и приказ начина на који су питања жи-
вотне средине укључена у план, 

– закључци до којих се дошло током израде извештаја о 
стратешкој процени представљене на начин разумљив јавности,

– други подаци од значаја за стратешку процену. 
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће 

се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине 
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног Плана.

У случају непостојања релевантних података, извршиће 
се циљна мерења у складу са законом.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну 
средину Измена и допуна Регионалног просторног плана 
административног подручја града Београда део је докумен-
тације која се прилаже уз план.

5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени 
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Палмо-
тићева бр. 30, који ће дефинисати методологију и састав 
стручног тима за израду извештаја о стратешкој процени.

Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан 
је да исти изради у року од 15 месеци од дана ступања на 
снагу Одлуке о изради Измена и допуна Регионалног прос-
торног плана административног подручја града Београда.

Средства за израду извештаја о стратешкој процени 
обезбедиће се из буџета града Београда.

6. У току израде извештаја о стратешкој процени ути-
цаја Измена и допуна Регионалног просторног плана, биће 
обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим 
органима и организацијама које имају интерес у доношењу 
одлука које се односе на заштиту животне средине. 

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на 
јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт Измена и допу-
на Регионалног просторног плана, сходно члану 19. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службе-
ни гласник РС", број 135/04) и члану 53. Закона о планирању 
и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 81/09). 

7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда”.

Образложење
Изради предметног Плана приступиће се на основу сна-

гу Одлуке о изради Измена и допуна Регионалног просторног 
плана административног подручја града Београда, коју је доне-
ла Скупштина града Београда на седници одржаној 16. децем-
бра 2009. године („Службени лист града Београда“, број 57/09).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени утицаја на животну средину (“Службени гласник 
РС”, број 135/04), Секретаријат за урбанизам и грађевин-
ске послове у поступку доношења овог решења, имајући у 
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су 
планирани будући развојни пројекти одређени прoписи-
ма којима се уређује процена утицаја на животну средину, 
утврдио је да предметни план представља оквир за одобра-
вање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стра-
тешке процене утицаја на животну средину у смислу члана 
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (“Службени лист града Београда”, број 135/04).

На подручју обухваћеном границом Измена и допуна 
Регионалног просторног плана, у оквиру стратешке про-
цене, разматраће се постојеће стање животне средине, ути-
цај планираних садржаја на мокро и макролокацију, док се 
неће разматрати прекогранична природа утицаја с обзиром 
да имплементација плана не може имати негативан утицај 
на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја предметног Ре-
гионалног просторног плана детаљне регулације садржаће 
елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 
135/04), осим смерница за израду стратешких процена на 
нижим хијерархијским нивоима.

Сходно чл.11. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), уз допи-
се бр. IX-03-350.14-23/2010 од 16. септембра  2010. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана Секретаријату 
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Ср-
бије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водо-
вод и канализација, ЈКП “Зеленило – Београд”, Институту за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП “Београд-во-
де” и Заводу за заштиту споменика културе града Београда.

У остављеном року Секретаријат за заштиту животне 
средине, дописом бр. 501.3-41/2010-V-04 од 23. септембра 
2010. године дао је позитивно мишљење на Предлог решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

Како Завод за заштиту природе Србије, Градски завод 
за јавно здравље, ЈКП Београдски водовод и канализација, 
ЈКП “Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље „Др-
Милан Јовановић Батут”, ЈВП “Београдводе” и Завод за 
заштиту споменика културе града Београда нису доста-
вили тражено мишљење у законском року, у складу са од-
редбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Службени гласник РС“, број 135/04) сматра се да 
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под IX-03-350.14-23/2010, 15. октобар 
2010. године.

Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

IX-03-350.14-23/2010, 15. октобра 2010. године
Секретар

Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04), 
а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Служ-
бени гласник РС", бр. 72/09, 81/09) и члана 53. Одлуке о 
Градској управи града Београда ("Службени лист града Бео-
града", бр.51/08, 61/09, 6/10, 23/10, 32/10), секретар Секрета-
ријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИ-
ЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА ОСЛО-
БОЂЕЊА, УЛИЦА ЗВЕЧАНСКЕ, ДЕЛА ПЛАНИРАНЕ 

САОБРАЋАЈНИЦЕ ПРВОГ РЕДА (ТЗВ. „ТРАНСВЕРЗА-
ЛА“), ДЕЛА ГУЧЕВСКЕ, ОБЛАКОВСКЕ И АУТОПУТА, 

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ 

1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана 
детаљне регулације подручја између Булевара ослобођења, 
улица Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда 
(тзв. „Трансверзала“), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, 
градска општина Савски венац (у даљем тексту: план), на 
животну средину.

2. ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Палмотићева бр. 
30, приступиће изради Нацрта и Концепта плана из члана 
1. овог решења, на основу Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације подручја између Булевара ослобођења, улица 
Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда (тзв. 
„Трансверзала“), дела Гучевске, Облаковске и аутопута, 
градска општина Савски венац , коју је донела Скупштина 
града Београда на седници одржаној 23. марта 2010. године.

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део 
територије градске општине Савски венац, кат.општина Са-
вски венац, који је Генералним планом Београда 2021. пла-
ниран за становање и стамбено ткиво, комерцијалне зоне и 
градске центре, јавне службе, јавне објекте и комплексе, са-
обраћај и саобраћајне површине и трасе железничке пруге, 
површине око 20 ha.

Коначна граница плана детаљне регулације ће се утвр-
дити приликом израде и верификације Концепта, изузетно 
Нацрта плана, посебно имајући у виду коридор саобраћај-
нице „Трансверзала“.

4. Циљ израде предменог плана детаљне регулације је 
стварање услова за дефинисање јавног интереса, стварање 
планских могућности за рационално коришћење грађевин-
ског земљишта унапређивањем коришћења постојећих и 
изградњом нових садржаја, побољшање стања животне сре-
дине и обезбеђивање потребних капацитета техничке ин-
фраструктуре за постојеће и планиране садржаје.

5. У оквиру намене простора предметног плана нису 
планирани будући развојни пројекти одређени прописима 
којима се уређује процена утицаја на животну средину.

6. Приликом дефинисања планираног решења и усло-
ва за заштиту животне средине прибављено је Решење о 
утврђивању мера и услова заштите животне средине, које је 
израдио Секретаријат за заштиту животне средине под бр. 
501.2-189/06-В-03 од 16. фебруара 2007. године.

7.Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утвр-
дио је да план не представља оквир за одобравање будућих 
развојних пројеката предвиђених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чла-
на 5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04).

8. Ово решење објављује се у „Службеном листу града 
Београда” и представља саставни део документације плана.

Образложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради Плана детаљне регулације подручја између 
Булевара ослобођења, улица Звечанске, дела планиране са-
обраћајнице првог реда (тзв. „Трансверзала“), дела Гучевс-
ке, Облаковске и аутопута, градска општина Савски венац 
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).

За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички 
завод Београда“, Палмотићева бр. 30. Средства за израду 
плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађе-
винско земљиште и изградњу Београда, Његошева бр. 84.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, 
имајући у виду планиране намене којима нису планирани 
будући развојни пројекти одређени прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план не представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката одређених прописима којима се 
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже 
обавези израде стратешке процене утицаја на животну сре-
дину у смислу одредбе члана 5. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гласник 
РС”, број 135/04).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе бр. IX-03- 350.14-24/2010 од 16. септембра 2010. 
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове 
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину, Секре-
таријату за заштиту животне средине, Градском заводу за 
јавно здравље, ЈКП “Зеленило – Београд”, ЈКП “Београдски 
водовод и канализација”, Iнституту за јавно здравље “Др 
Милан Јовановић Батут”, Заводу за заштиту споменика кул-
туре града Београда, ЈВП “Београдводе” и Заводу за зашти-
ту природе Србије. 

У остављеном року Секретаријат за заштиту живот-
не средине, дописом бр. 501.3-40/2010-V-04 од 23. октобра 
2010. године и Завод за заштиту природе Србије, дописом 
бр. 03-2316/2 од 1. октобра 2010. године дали су позитивно 
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног Плана.

Како Градски завод за јавно здравље, ЈКП “Зеленило Бе-
оград”, ЈКП “Београдски водовод и канализација”, Инсти-
тут за јавно здравље “Др Милан Јовановић Батут”, Завод за 
заштиту споменика културе града Београда и ЈВП “Београд-
воде” нису доставили тражено мишљење у законском року, 
у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04) 
сматра се да су сагласни са Предлогом решења о непри-
ступању стратешкој процени утицаја на животну средину 
предметног плана. 

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбани-
зам и грађевинске послове Градске управе донео је решење 
као у диспозитиву.

Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске по-
слове Градске управе под бр: IX-03-350.14-24/10, 15. октобра 
2010. године.

Град Београд Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Бр.IX-03-350.14-24/10, 15. октобра 2010. године 

Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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РАКОВИЦА

Скупштина градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра 2010. године, на основу члана 19. Статута 
градске општине Раковица ("Службени лист града Београ-
да" бр. 45/08 и 10/10), члана 13. Одлуке о установљавању  
јавних признања општине Раковица ("Службени лист гра-
да Београда", бр. 14/05, 2/07, 16/09) и члана 94. Пословни-
ка Скупштине градске општине Раковица ("Службени лист 
града Београда" број 57/08),  донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  РАКОВИЦА
1. У Одлуци о додели јавних признања градске општи-

не Раковица бр. 06-40/2010-IV  коју је Скупштина градске 
општине Раковица донела 9. септембра 2009. године, у та-
чки 1. врше се следеће допуне:

– у делу Захвалнице градске општине Раковица:
– Област спорта
Александар Кукољ,  за постигнуте изузетне резултате  у 

борилачком спорту џудо.
Зорана Аруновић, за постигнуте изузетне резултате у 

стрељаштву. 
– Хуманитарна област 
Вишеструки  добровољни даваоци крви са територије 

градске општине Раковица:
Церовић Радивоје,
Махорчић Звонимир,
Аврамовић Драган.
2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу грда Бео-

града”.
Скупштина градске општине Раковица

Број: 06-44/2010-IV, 14. октобра 2010. године

Председник
Дарко Роган, с. р. 

Скупштина  градске општине Раковица на седници одр-
жаној 14. октобра   2010. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима ("Службени гласник РС", брoj 129/07, 
члана 19. Статута градске општине Раковица ("Службени 
лист града Београда", бр. 45/08 и 10/10) и члана 94. Посло-
вника скупштине градске општине Раковица ( "Службени 
лист града Београда", брoj 57/08, ), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
1. У решењу о именовању Општинске изборне комисије 

("Службени лист града Београда", бр. 57/08, 17/09, 35/09 и 
10/10), врши се следећа измена:

– разрешава се члан Општинске изборне комисије Владан 
Скрињик, службеник, на предлог одборничке групе ЛДП,

– именује се члан Општинске изборне комисије Анђела 
Илић, службеник на предлог одборничке групе ЛДП.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Бео-
града".

Скупштина градске општине Раковица
Број: 06-44/2010-IV, 14. октобра 2010. године

Председник
Дарко Роган, с. р. 

САВСКИ ВЕНАЦ

Скупштинa градске општине Савски венаца на седници 
одржаној 14. октобра 2010. године на основу члана 46. став 
1. тачка 8. Закона о локалним изборима („Службени гла-
сник РС“, број 129/07) и члана 17. Статута градске општине 
Савски венац („Службени лист града Београда“, бр. 45/08, 
18/10) донeла је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОР-

НИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ 
ВЕНАЦ ПРЕ ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ИЗАБРАН

1. Утврђује се престанак мандата одборнику Скупшти-
не градске општине Савски венац Зорану Коцићу, са листе 
„СПС – ПУПС“ , пре истека времена на које је изабран , са 
4. октобра 2010. године.

2. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-16/2010-I-01, 14. октобра 2010. године

Председник 
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 14. октобра 2010. године на основу члана 56. За-
кона о локалним изборима ("Службени гласник РС", број 
129/07) и члана 17. Статута градске општине Савски венац 
("Службени лист града Београда", бр. 45/08, 18/10), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ У 

СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
1. Потврђује се мандат одборнику
Предрагу Кузмановићу, дипломираном машинском ин-

жењеру, рођеном 9. јула 1969. године из Београда, Милоша 
Поцерца број 28, са изборне листе „СПС – ПУПС“. 

2. Ову одлуку објавиту у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-16/2010-I-01, 14. октобра 2010. године

Председник
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 14. октобра 2010. године, на основу члана 17. Ста-
тута градске општине Савски венац (''Службени лист града 
Београда'', бр. 45/08 и 18/10) усвојила је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ СТАТУТА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ
Члан 1.

У Статуту градске општине Савски венац („Службени 
лист града Београда“, бр. 45/08 и 18/10) у свим члановима, 
насловима и поднасловима уместо речи

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
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„Скупштина општине“ у датом падежу треба да стоје речи: 
„ Скупштина градске општине“ у одговарајућем падежу, умес-
то речи „председник општине“ у датом падежу треба да стоје 
речи „председник градске општине“ у одговарајућем падежу , 
уместо речи „Општинско веће“ у датом падежу треба да стоје 
речи „ Веће градске општине“ у одговарајућем падежу, а умес-
то речи „Општинска управа“ у датом падежу треба да стоје 
речи „Управа градске општине“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.
Члан 53. мења се и гласи:
Акт о организацији Управе градске општине доноси 

Скупштина градске општине на предлог Већа градске општине.
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Управе 

градске општине    доноси начелник Управе градске општи-
не уз сагласност Већа градске општине.

Члан 3.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен 

текст Статута  градске општине Савски венац.

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

вања у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-16/2010-I-01, 14. октобра 2010. године

Председник,
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 14. октобра 2010. године, на основу чл. 17. и 34. 
Статута градске општине Савски венац (''Службени лист 
града Београда'', бр. 45/08,18/10) усвојила је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
У Пословнику Скупштине градске општине Савски ве-

нац („Службени лист града Београда“, број 13/09) у свим 
члановима, насловима и поднасловима уместо речи

„Председник и заменик председника општине“ и речи 
„председник општине“  у датом падежу замењују се речи-
ма „председник и заменик председника градске општине“ 
и „председник градске општине“ у одговарајућем падежу, 
речи „Општинско веће“ у датом падежу замењују се  речи-
ма  „ Веће градске општине“ у одговарајућем падежу, а речи 
„Општинска управа“ у датом падежу замењују се речима  
„Управа градске општине“ у одговарајућем падежу.

Члан 2.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен 

текст  Пословника Скупштине градске општине Савски венац.

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

вања у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-16/2010-I-01, 14. октобра 2010. године

Председник,
Бранислав Белић, с. р.

Скупштина градске општине Савски венац на седници 
одржаној 14. октобра 2010. године, на основу чл. 17. и 53. 
Статута градске општине Савски венац (''Службени лист 
града Београда'', бр. 45/08,18/10) усвојила је

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ

Члан 1.
У Одлуци о Општинској управи градске општине Са-

вски венац („Службени лист града Београда“, број 55/08 и 
27/10) мења се назив одлуке тако да гласи: „Одлука о Упра-
ви градске општине Савски венац“.

Члан 2.
У свим члановима и поднасловима одлуке речи „Општин-

ска управа“ у датом падежу замењујуе се речима „Управа 
градске општине“ у одговарајућем падежу, речи „Скупштина 
општине и Скупштина“ у датом падежу замењују се речима 
„Скупштина градске општине“ у одговарајућем падежу, речи 
„председник  општине“ у датом падежу замењују се речима 
„председник градске општине“ у одговарајућем падежу, а 
речи „Општинско веће“ у датом падежу замењују се речима 
„Веће градске општине“ у одговарајућем падежу.

Члан 3.
У свим члановима одлуке речи „ основне организационе је-

динице“ у датом падежу замењују се речима „унутрашње орга-
низационе јединице“ у одговарајућем падежу, речи „унутрашње 
организационе јединице“ у датом падежу замењују се речима 
„унутрашње целине“ у одговарајућем падежу, a речи „одељења 
и стручне службе“ у датом падежу замењују се речима „унутра-
шње организационе јединице“ у одговарајућем падежу.

Члан 4.
У свим члановима одлуке речи „акт о унутрашњој ор-

ганизацији и систематизацији“ у датом падежу замењују се 
речима „акт о унутрашњем уређењу и систематизацији„ у 
одговарајућем падежу.

Члан 5.
Члан 8. мења се и гласи: 
У Управи градске општине образују се унутрашње орга-

низационе јединице и то: 
Одељење за финансије 
Одељење за имовинско-правне и стамбене послове 
Одељење за грађевинске и комуналне послове 
Одељење за инспекцијске послове и извршење 
Одељење за општу управу  
Одељење за друштвене делатности, информисање и мес-

ну самоуправу
Одељење за инвестиције и јавне набавке
Служба за инфомрационе технологије и техничку 

подршку  
Служба за стручне и административне послове .

Члан 6.
После члана 8. брише се поднаслов „Одељења општин-

ске управе“, а после члана 15. брише се поднаслов „Стручне 
службе“.

Члан 7.
Члан 21. мења се и гласи:
Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији Уп-

раве градске општине у оквиру унутрашњих организацио-
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них јединица могу се образовати унутрашње целине: одсе-
ци, групе послова, реферати, кабинет председника градске 
општине и сл. у циљу груписања сродних послова ради 
ефикаснијег извршења.

Члан 8.
Члан 24. мења се и гласи:
Радом унутрашњих организационих јединица руководе 

руководиоци унутрашњих организационих јединица.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица су 

начелници одељења и шефови служби.
Руководиоце унутрашњих организационих јединица 

распоређује начелник Управе градске општине.
Руководиоци унутрашњих организационих јединица су 

за законитост и благовременост свог рада одговорни начел-
нику Управе градске општине и Већу градске општине.

Члан 9.
У члану 25. речи „начелници одељења и шефови служ-

би“ замењују се речима „руководиоци унутрашњих органи-
зационих јединица“ а речи „ниже организационе јединице“ 
замењују се речима „унутрашње целине“.

Члан 10.
У члану 36. у ставу 1. уместо речи „Организационе” тре-

ба да стоје речи „Унутрашње организационе“.

Члан 11.
Овлашћује се Комисија за прописе да утврди пречишћен 

текст Одлуке о Општинској управи градске општине Сав-
ски венац.

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина градске општине Савски венац
Број: 06-1-16/2010-I-01, 14. октобра 2010. године

Председник,
Бранислав Белић, с. р.

Општинско веће градске општине Савски венац на два-
десетој седници одржаној 4. октобра 2010. године, на основу 
члана 39., Статута градске општине Савски венац („Служ-
бени лист града Београда“ број 45/08), донело je

ПРА ВИЛНИК 
О КОРИШЋЕЊУ КУЋЕ КРАЉА ПЕТРА

Уводне одредбе

Члан 1.
Овим правилником се одређује начин коришћења Куће 

краља Петра, улица Васе Пелагића бр. 40 б  (у даљем текс-
ту: кућа) чији је корисник ГО Савски венац (у даљем тексту 
општина).

Члан 2.
Кућа се користи у следеће сврхе:
– очување успомене на краља Петра I;
– организовање културних и образовних догађаја;
– коришћење дворишта као јавног простора.

Члан 3.
Успомена на краља Петра I се чува одржавањем спомен-

собе на првом спрату, као и одржавањем догађаја са темама 
из живота и рада краља Петра I.

Комисија за Кућу краља Петра

Члан 4.
О раду и одржавању куће стара се Комисија за Кућу 

краља Петра (у даљем тексту: Комисија) коју именује Веће 
градске општине (у даљем тексту: Веће).

Комисија има председника, заменика председника и три 
члана.

Комисија се бира на период од четири године из ре-
дова функционера и запослених у општини, одборника 
скупштине ГО и грађана. 

Комисија:
– предлаже Већу кварталне планове одржавања мани-

фестација које општина организује у кући.
– надзире коришћење куће у смислу члана 2. овог пра-

вилника
– организује и прати текуће одржавање куће
– предлаже план капиталног одржавања куће и набавке 

опреме за потребе куће
– обавља и друге послове у складу са овим правилником

Организација догађаја

Члан 5.
Догађаје из члана 2. може организовати општина или 

неко друго физичко или правно лице.

Члан 6.
Веће расписује годишње или полугодишње јавне позиве 

за одржавање културних и образовних догађаја у кући.
Јавни позив се обавезно расписује у једном дневном гла-

силу које излази на територији РС и на интернет-презента-
цији општине.

На основу прикупљених предлога Комисија предлаже 
Већу листу програма.

Предлагачи ван општине морају у предлогу обавезно на-
вести услове из члана 7.

Предлози који долазе из општине (функционери, коми-
сије, органи...) морају обавезно да садрже прецизан финан-
сијски план са изворима финансирања.

Предлагачи могу, у договору са комисијом, и након под-
ношења предлога изменити предлог пре доношења конач-
ног предлога листе.

У листу се уврштавају и догађаји које организује општина.
Комисија може предложити Већу да општина постане 

суорганизатор или покровитељ неког од тих догађаја. 
Предлог из става 8. обавезно мора да садржи и преглед 

финансијских обавеза које преузима општина приликом 
суорганизације догађаја.

Коначну листу утврђује Веће.

Члан 7.
Уколико догађаје организује неко друго физичко или 

правно лице, између организатора и општине се закључује 
уговор којим се дефинишу међусобна права и обавезе.

Уговор обавезно садржи: 
– рок трајања догађаја,
– обавезе организатора у вези са уређењем простора по-

сле догађаја,
– обавезе у вези са осигурањем догађаја (ФТО, осигу-

рање лица и ствари),
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– обавезе организатора у вези са одржавањем Куће то-
ком догађаја (чишћење и сл),

– режим уласка у двориште и објекат за време одржа-
вања догађаја (отворен или затворен),

– накнаду за коришћење простора,
– проценат прихода које организатор оствари приликом 

догађаја (продаја сувенира, улазница, хране и пића и сл) и 
начин контроле остваривања тих прихода.

Члан 8.
Уколико је догађај предвиђен са затвореним режимом 

уласка у кућу или двориште (само са позивницама или по 
списку) догађај не може  трајати дуже од 24 часа.

У кући се месечно могу организовати највише четири 
догађаја из става 1.

Члан 9.
Накнада из члана 5. може бити уговорена у новцу и 

онда се уплаћује на подрачун ГО С.венац. С.К. Музеј краља 
Петра, број 840-0000001443741-52.

Накнада се може уговорити и у услугама које организа-
тор пружа општини или грађанима, и тада се мора одреди-
ти у новцу.

Уколико догађај који се организује има већи културни 
значај, а организатор се обавезао да ће омогућити слободан 
улаз, могуће је уговорити организацију догађаја без накнаде.

Члан 10.
Комисија може предложити Већу да општина постане 

суорганизатор или покровитељ неког догађаја који јој је 
предложен.

У случају да општина постане суорганизатор, догађај се 
третира као да га општина организује, с тим да се међусоб-
на права и обавезе општине и организатора регулишу уго-
вором.

У случају да општина постане покровитељ, одржавање 
догађаја се наплаћује са ½ цене из ценовника.

Комерцијални догађаји

Члан 11.
У кући се могу, уз накаду, организовати и комерцијални 

догађаји који нису у супротности са чланом 2.

Члан 12.
Накнада се плаћа по сату или по дану, у зависности од 

врсте догађаја.
Веће доноси ценовник који може категорисати цене у за-

висности од врсте догађаја (коктел, модна ревија, фотогра-
фисање и сл).

Члан 13.
Приликом одржавања комерцијалних догађаја са орга-

низатором се закључује уговор.
Уколико процени да је неопходно, Комисија може од ор-

ганизатора захтевати и средства обезбеђења (менице, бан-
карске гаранције...).

Комерцијални догађаји не могу трајати дуже од 72 сата.

Одржавање појединачних догађаја

Члан 14.
Одржавање појединачних догађаја ван листе из члана 6. 

одборава Комисија, на основу захтева из општине или дру-
гих лица.

Члан 15.
Предлог за одржавање догађаја мора се поднети коми-

сији најкасније седам дана пре датума започињања актив-
ности организатора у кући.

Комисија може одбити захтев уколико је термин одржа-
вања већ попуњен, а организатор не предложи други тер-
мин или уколико догађај не испуњава услове из члана 2.

Члан 16.
Комисија може предложити Већу да општина постане 

саорганизатор или покровитељ догађаја.

Члан 17.
На организацију појединачних догађаја сходно се при-

мењују одредбе чл. од 6. до 10. овог правилника.

Финансирање

Члан 18.
Текуће одржавање куће и организација појединачних 

догађаја које организује Општина финансирају се са ра-
чуна Куће ГО С.венац. С.К. Музеј краља Петра број 840-
0000001443741-52.

Капитално одржавање се финансира иа буџета општине 
и других извора.

По потреби се за финансирање куће и догађаја које ор-
ганизује општина могу користити средства и из других из-
вора.

Остале одредбе

Члан 19.
Наплату накнаде за коришћење куће контролише 

Одељење за финансије.
Предлоге уговора за Комисију израђује Јавно правобра-

нилаштво.
Техничку подршку одржавању куће и организацији до-

гађаја даје Одељење за ИТ и техничку подршку.
Стручно-техничке послове за Комисију врши Одељење 

за друштвене делатности, информисање и месну самоу-
праву.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 20.
Веће ће именовати Комисију из члана 4. и донети це-

новник из члана 12. у року од 15 дана од дана ступања на 
снагу овог правилника.

Члан 21.
Комисија ће први квартални план донети за први цео 

кватрал који почиње после ступања на снагу овог правил-
ника.

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу 15 дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Општинско веће
Број 06-2-20.1/2010-I-02 4. октобра 2010. године 

Председник
Томислав Ђорђевић, с. р.
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ГРОЦКА

Скупштина градске општине Гроцка на својој седници 
одржаној 22. октобра 2010. године, на основу члана 61 Ста-
тута градске општине Гроцка („Службени лист града Бео-
града” бр. 42/08 и 17/10) и члана 30. Пословника Скупштине 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београда“ 
број 42/08) донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Члану Општинског већа градске општине Гроцка Ди-
митријевић Небојши из Лештана престаје функција члана 
Општинског већа градске општине Гроцка са 22. октобром 
2010. године  због поднете оставке.

2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града“.

Скупштина градске општине Гроцка
Број:112-331, 22. октобра 2010. године

Председник 
Горан Пекарски, с. р.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној дана 22. октобра  2010 . године, на основу члана 41. став 
6. и 63. став 11. Статута градске општине Гроцка („Службе-
ни лист града Београда” број 42/08 и 17/10) донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

1. Бира се за члана Општинског већа градске општине 
Гроцка Јанко Вујановић из Калуђерице.

2. Избор се врши за период до истека мандата овог сази-
ва Скупштине градске општине Гроцка.

3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда“.

Скупштина градске општине Гроцка
Број:112-330, 22. октобра 2010. године

Председник
Горан Пекарски, с. р.

СОПОТ

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 6. октобра 2010. године, на основу чл. 28-32. и члана 43. став 
1. Закона о буџетском систему ( „Службени гласник РС“, број 54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службе-
ни гласник РС“, број 129/07), и чл. 18. и 19. Статута градске општине Сопот, („Службени лист града Београда“, бр. 45/08 и 
12/10), донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ ЗА 2010. ГОДИНУ

I. ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У члану 4. Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, бр. 62/I/2009,  

12/10 и 25/10) табела II – Расходи мења се и гласи:

Економска 
класификација

Врста расхода Средства из буџета Издаци из додатних 
извора

Укупна средства

41 Расходи за запослене 99,196,000.00   99,196,000.00
411 Плате и додаци запослених 77,986,000.00   77,986,000.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,960,000.00   13,960,000.00
414 Социјална давања запосленима 2,150,000.00   2,150,000.00
415 Накнаде запосленима 1,100,000.00   1,100,000.00
417 Накнаде члановима Општинског већа и одборницима 4,000,000.00   4,000,000.00
42 Коришћење роба и услуга 93,950,000.00 7,506,936.25 101,456,936.25

421 Стални трошкови 33,700,000.00   33,700,000.00
422 Трошкови путовања 450,000.00   450,000.00
423 Услуге по уговору 5,500,000.00   5,500,000.00
424 Специјализоване услуге 4,600,000.00   4,600,000.00
425 Текуће поправке и одржавање 26,200,000.00 7,506,936.25 33,706,936.25
426 Материјал 23,500,000.00   23,500,000.00
45 Субвенције 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00

451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00
46 Донације и трансфери 13,500,000.00 5,000,000.00 18,500,000.00

463 Основно образовање 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00
465 Остале донације,дотације и трансфери 3,500,000.00   3,500,000.00
47 Социјално осигурање и социјална заштита 400,000.00   400,000.00

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00   400,000.00
48 Остали расходи 20,232,000.00   20,232,000.00

481 Донације невладиним организацијама 14,932,000.00   14,932,000.00
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Економска 
класификација

Врста расхода Средства из буџета Издаци из додатних 
извора

Укупна средства

482 Порези,обавезне таксе и казне 5,200,000.00   5,200,000.00
485 Накнада штете 100,000.00   100,000.00
49 Средства резерве 5,700,000.00   5,700,000.00

499 Средства резерве 5,700,000.00   5,700,000.00
51 Основна средства 161,040,000.00   161,040,000.00

511 Зграде, грађевински објекти и инфраструктура 159,340,000.00   159,340,000.00
512 Опрема 1,700,000.00   1,700,000.00
54 Остала основна средства 1,000,000.00   1,000,000.00

541 Земљиште 1,000,000.00   1,000,000.00
  Укупна средства 405,018,000.00 17,506,936.25 422,524,936.25

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 2.
У члану 5. одлуке табела се мења  и гласи:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 1       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ      
    110     Извршни и законодавни органи    
      1 417 Накнаде члановима Општинског већа и одборницима 4,000,000.00   4,000,000.00
      2 421 Стални трошкови 200,000.00 200,000.00
      3 422 Трошкови путовања 50,000.00   50,000.00
      4 423 Услуге по уговору 2,000,000.00 2,000,000.00
      5 426 Материјал 500,000.00   500,000.00
      6 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00
      7 465 Остале донације,дотације и трансфери 1,500,000.00   1,500,000.00
      8 481 Дотације невладиним организацијама 1,000,000.00   1,000,000.00
      9 481 Донације политичким странкама 232,000.00   232,000.00
      10 499 Средства сталне резерве 700,000.00 700,000.00
      11 499 Средства текуће резерве 5,000,000.00   5,000,000.00
          Извор финансирања за функцију 110:    
        01 Приходи из буџета 25,182,000.00   25,182,000.00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   5,000,000.00 5,000,000.00
          Укупно за функцију 110 25,182,000.00 5,000,000.00 30,182,000.00
  1.1       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање    
      12 463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00
          Извор финансирања за функцију 912:    
        01 Приходи из буџета 10,000,000.00   10,000,000.00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.   5,000,000.00  
          Укупно за функцију 912 10,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00
  1.2       КУЛТУРА      
    820     Услуге културе    
      13 465 Текуће дотације и трансфери 2,000,000.00   2,000,000.00
      14 481 Дотације верским заједницама 1,500,000.00 1,500,000.00
          Извор финансирања за функцију 820:      
        01 Приходи из буџета 3,500,000.00   3,500,000.00
          Укупно за функцију 820 3,500,000.00 3,500,000.00
  1.3       СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА      
    810     Услуге рекреације и спорта      
      15 481 Дотације спортским организацијама 12,000,000.00   12,000,000.00
      16 481 Развој школског спорта 200,000.00   200,000.00
          Извор финансирања за функцију 810:      
        01 Приходи из буџета 12,200,000.00   12,200,000.00
          Укупно за функцију 810 12,200,000.00   12,200,000.00
  1.4       Развој заједнице      
    620     Развој заједнице      
      17 511 Капитална улагања 0.00   0.00
          Извор финансирања за функцију 620:      
        01 Приходи из буџета 0.00   0.00
          Укупно за раздео 01 50,882,000.00 10,000,000.00 60,882,000.00
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
02         ОПШТИНСКА УПРАВА    
  130     Опште услуге      
    18 411 Плате и додаци запослених 72,943,000.00 72,943,000.00
      19 412 Социјални доприноси на терет послодавца 13,057,000.00   13,057,000.00
    20 414 Социјална давања запосленима 2,000,000.00   2,000,000.00
      21 415 Накнаде трошкова за запослене 1,000,000.00 1,000,000.00
      22 421 Стални трошкови 9,500,000.00   9,500,000.00
      23 422 Трошкови путовања 200,000.00   200,000.00
    24 423 Услуге по уговору 2,500,000.00 2,500,000.00
      25 424 Специјализоване услуге 600,000.00   600,000.00
      26 425 Текуће поправке и одржавање 3,000,000.00 3,000,000.00
    27 426 Материјал 3,000,000.00   3,000,000.00
      28 482 Порези и обавезне таксе 3,000,000.00 3,000,000.00
      29 511 Зграде и грађевински објекти 5,340,000.00   5,340,000.00
    30 512 Опрема 1,500,000.00 1,500,000.00
      31 541 Земљиште 1,000,000.00   1,000,000.00
          Извор финансирања за функцију 130:    
      01 Приходи из буџета 118,640,000.00   118,640,000.00
          Укупно за функцију 130 118,640,000.00 118,640,000.00
  090     Социјална заштита некласификована на другом месту      
    32 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,000.00 400,000.00
          Извор финансирања за функцију 090:      
        01 Приходи из буџета 400,000.00   400,000.00
          Укупно за функцију 090 400,000.00   400,000.00
          Укупно за раздео 02 119,040,000.00 119,040,000.00
03         ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ      
  1       РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ      
  620     Развој заједнице    
    33 411 Плате и додаци запослених 5,043,000.00   5,043,000.00
      34 412 Социјални доприноси на терет послодавца 903,000.00 903,000.00
      35 414 Социјална давања запосленима 150,000.00   150,000.00
      36 415 Накнаде трошкова за запослене 100,000.00   100,000.00
      37 421 Стални трошкови 24,000,000.00   24,000,000.00
      38 422 Трошкови путовања 200,000.00   200,000.00
    39 423 Услуге по уговору 1,000,000.00   1,000,000.00
      40 424 Специјализоване услуге 4,000,000.00 4,000,000.00
      41 425 Текуће поправке и одржавање 15,000,000.00 7,506,936.25 22,506,936.25
      42 426 Материјал 20,000,000.00   20,000,000.00
      43 482 Порези и обавезне таксе 2,200,000.00   2,200,000.00
      44 485 Накнада штете 100,000.00 100,000.00
      45 511 Зграде и грађевински објекти 154,000,000.00   154,000,000.00
      46 512 Опрема 200,000.00   200,000.00
          Извор финансирања за функцију 620:      
      01 Приходи из буџета 226,896,000.00   226,896,000.00
        13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година   7,506,936.25  
          Укупно за функцију 620 226,896,000.00 7,506,936.25 234,402,936.25
  2       ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ      
    912     Основно образовање      
      47 425 Текуће поправке и одржавање 8,200,000.00   8,200,000.00
          Извор финансирања за функцију 912:      
        01 Приходи из буџета 8,200,000.00   8,200,000.00
          Укупно за функцију 912 8,200,000.00 8,200,000.00
          Укупно за раздео 03 235,096,000.00 7,506,936.25 242,602,936.25
          УКУПНО 405,018,000.00 17,506,936.25 422,524,936.25

Члан 3.
У осталом делу одредбе Одлуке о буџету градске општине Сопот за 2010. годину („Службени лист града Београда”, 

бр.62/I/2009, 12/10 и 25/10), остају непромењене.
Члан 4.

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.
Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”, а примењиваће се 
од 1. јануара 2010. године.

Скупштина градске општине Сопот
Број: 400-5/2010-IV од 6. октобра 2010. године

Председник
Миладин Марјановић. с. р.



Број 35 – 16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 30. октобар 2010.

Страна
Решење о давању сагласности на Одлуку о изме-

нама и допунама Ценовника услуга Јавног комунал-
ног предузећа „Београдске електране“ са Одлуком  –  1

Решење о посебном режиму саобраћаја на под-
ручју града Београда у периоду од 15. новембра 
2010. године до 15. марта 2011. године (у зимским 
условима)  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  2

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регулације 
за изградњу (реконструкцију) саобраћајнице од пута 
за ПК „Младост“ на територији градске општине 
Обреновац до насеља Бољевци на територији град-
ске општине Сурчин, са мостом преко Саве  – – – –  3

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Плана детаљне регулације 
дела блокова 18А и 69, градска општина Нови Бео-
град  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  4

Решење о приступању стратешкој процени утицаја 
на животну средину Плана детаљне регулације блока 
између улица: Дунавске, Тадеуша Кошћушка и Буле-
вара војводе Бојовића, градска општина Стари град   5

Решење о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину Измена и допуна Регио-
налног просторног плана административног под-
ручја града Београда  – – – – – – – – – – – – – – – – –  6

Решење о неприступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину Плана детаљне регула-
ције подручја између Булевара ослобођења, улица 
Звечанске, дела планиране саобраћајнице првог реда 
(тзв. „трансверзала”), дела Гучевске, Облаковске и 
аутопута, градска општина Савски венац  – – – – –  8

Страна
Акти градских општина

РАКОВИЦА
Одлука о допуни Одлуке о додели јавних при-

знања градске општине Раковица – – – – – – – – – –  9
Решење о измени и допуни Решења о именовању 

Општинске изборне комисије – – – – – – – – – – – –  9

САВСКИ ВЕНАЦ
Одлука о утврђивању престанка мандата одбор-

ника Скупштине градске општине Савски венац 
пре истека времена на које је изабран  – – – – – – –  9

Одлука о потврђивању мандата одборнику у 
Скупштини градске општине Савски венац  – – – –  9

Одлука о измени Статута градске општине Сав-
ски венац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  9

Одлука о измени Пословника Скупштине град-
ске општине Савски венац– – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о измени Одлуке о Општинској управи 
градске општине Савски венац  – – – – – – – – – – –  10

Правилник о коришћењу Куће краља Петра  – –  11

ГРОЦКА
Решење о престанку функције члана Општин-

ског већа градске општине Гроцка  – – – – – – – – –  13
Решење о избору члана Опшинског већа градске 

општине Гроцка– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  13

СОПОТ
Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о бу-

џету градске општине Сопот за 2010. годину  – – –  13

САДРЖАЈ
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