ISSN 0350-4727

SLU@BENI LIST
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18. март 2011. године

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”,. бр. 72/09, 81/09, 64/10) 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 РЕГУЛАЦИЈЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ ОВЧА СА ИНДУСТРИЈСКИМ КОЛОСЕКОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације железничке станице
Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
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– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације железничке станице Овча
са индустријским колосеком, градска општина Палилула
део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу Саобраћајни институт ЦИП из Београда, Немањина бр. 6.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени дужан
је да исти изради у року од шест месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације железничке
станице Овча са индустријским колосеком, градска општина
Палилула („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула обезбедиће „Н-ИНГ” из Београда,
ул. Николаја Гогоља бр. 24.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
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 плана,
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и
члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула („Службени лист града Београда”, број 7/10).
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, 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 Плана детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским
колосеком, градска општина Палилула садржаће елементе
из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), осим смерница за израду стратешких процена на
нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-23/11 од 28. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула Секретаријату за заштиту
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/62 од 11.
фебруара 2011. године., ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у свом акту бр. 4365/1 I 4-2 – 207 од 16. фебруара
2011 године., Секретаријат за заштиту животне средине, у
свом акту бр. 501.3-20/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године и Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр.
026-341/2 од 16. фебруара 2011.године, дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јоавновић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здравље
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-23/2011 дана 3. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-23/2011, 3. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ АУТО-ПУТА
БЕОГРАД–ЗАГРЕБ, РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р-267 И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ БАТАЈНИЦА–РЕСНИК, ГРАДСКА
ОПШТИНА СУРЧИН
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне
између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267
и жележничке пруге Батајница–Ресник, градска општина
Сурчин (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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.
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације дела привредне зоне између
ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267 и жележничке пруге Батајница–Ресник, градска општина Сурчин део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверено
Центру за планирање урбаног развоја – ЦЕП, из Београда,
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 дела привредне
зоне између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267
и жележничке пруге Батајница–Ресник, градска општина Сурчин на мишљење („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације дела
привредне зоне између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267 и жележничке пруге Батајница-Ресник,
градска општина Сурчин обезбедиће предузеће „Dogland”
d.o.o, из Београда, Косовска бр.1.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела привредне зоне
између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267 и
жележничке пруге Батајница–Ресник, градска општина Сурчин на мишљење („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу чл. 5.
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом Плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, 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 Плана детаљне регулације дела привредне зоне између ауто-пута Београд–Загреб, регионалног пута Р-267 и жележничке пруге
Батајница-Ресник, градска општина Сурчин на мишљење
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких
процена на нижим хијерархијским нивоима.
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Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-24/11 од 28. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела привредне зоне између ауто-пута Београд–Загреб,
регионалног пута Р-267 и жележничке пруге Батајница–Ресник, градска општина Сурчин на мишљење Секретаријату
за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе
Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП
„Београдводе”.
ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/77 од 11.
фебруара 2011.године., Секретаријат за заштиту животне
средине, у свом акту бр. 501.3-21/2011-V-04 од 16. фебруара
2011. године, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у
свом акту бр. 4328/1 I4-2 – 193 од 18. фебруара 2011. године и Завод за заштиту природе, у свом акту бр.026-346/2 од
18. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе” и Градски завод за јавно здравље
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-24/2011 3. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-24/2011, 3. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08, 01/09, 6/10, 23/10 и 22/10), секретар
Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИЦИ ЧАРЛИЈА ЧАПЛИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације станице за снабдевање
горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула (у даљем тексту: план).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 плана детаљне регулације станице за снабдевање
горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена ЈУП Урбанистички завод Београда, Палмотићева бр. 30,
које 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 три месеца од дана ступања на снагу
Одлуке о изради плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула („Службени лист града Београда” број 7/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина,
градска општина Палилула обезбедиће НИС Петрол, Београд, Милентија Поповића бр. 1
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 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.
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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”, бр. 135/04,
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у Службеном листу града
Београда.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у улици Чарлија Чаплина, градска општина
Палилула („Службени лист града Београда”, број 7/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија
Чаплина, градска општина Палилула садржаће елементе
из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), осим смерница за израду стратешких процена на
нижим хијерархијским нивоима.
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-26/11 од 31. јануара. 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације станице за снабдевање горивом у Улици Чарлија Чаплина, градска општина Палилула
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр. 4039 I 4-2/167 од 9. фебруара 2011. године, Секретаријат
за заштиту животне средине, у свом акту бр. 501.3-29/2011V-04 од 16. фебруара 2011. године, Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-329/2 од 18. фебруара
2011. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр.
VII/3 51/58 од 22. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈВП „Београдводе”, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и Градски завод за јавно здравље нису
доставили предметна мишљења у законском року, те се

18. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-26/2011 3. марта
.2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-26/2011, 3. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРИМАРНЕ ОБЈЕКТЕ БОЛЕЧКОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ СИСТЕМА, ГРАДСКЕ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ, ЗВЕЗДАРА И ГРОЦКА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС ”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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),

Број 6 – 5

– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине Вождовац,
Звездара и Гроцка део је документације која се прилаже уз
план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена предузећу ЈУП „Урбанистички завод Београда” из
Београда, Палмотићева бр. 30 и које 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 дванаест месеци од дана
ступања на снагу Одлуке о изради плана детаљне регулацијеза примарне објекте Болечког канализационог система,
градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка на мишљење
(„Службени лист града Београда”, број 14/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину плана детаљне регулације за
примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка, обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине
Вождовац, Звездара и Гроцка („Службени лист града Београда”, број 14/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и
грађевинске послове у поступку доношења овог решења,
имајући у виду територију плана, планиране намене,
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чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на
животну средину, утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и
подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну
средину, у смислу члана 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације за примарне објекте Болечког канализационог
система, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка
садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду стратешких
процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС ”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-28/11 од 31. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине Вождовац, Звездара и Гроцка Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленилу Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, и
ЈВП „Београдводе”.
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026339/2 од 10. фебруара 2011. године, ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/70 од 11. фебруара 2011. године,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр. 4332 V-4-2 – 194 од 11. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр.
501.3-36/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, дали су
позитивно мишљење на Предлог решења о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
ЈВП „Београдводе”, и Градски завод за јавно здравље нису
доставили предметна мишљења у законском року, те се
сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-28/2011 3. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-28/2011, 3. марта 2011. 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”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о Градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, бр. 51/08, 61/09, 6/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МИЉАКОВАЦ III, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III,
градска општина Раковица (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III,
градска општина Раковица део је документације која се
прилаже уз план.
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5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена
ЈП „Пословни центар Раковица”, из Београда, Мишка Крањца
бр.12 и које 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 девет месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља
Миљаковац III, градска општина Раковица на мишљење
(„Службени лист града Београда”, број 14/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица обезбедиће
градска општина Раковица, Мишка Краљца бр.12.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица („Службени лист града
Београда”, број 14/10).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, 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 Плана детаљне
регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-31/11 од 1. фебруара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина Раковица Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за
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заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило –
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр.4809 I4-2 – 222, Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту бр.501.3-45/2011-V-04 од 16. фебруар 2011.
године и ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/97 од
23. фебруара 2011. године дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”,
Градски завод за јавно здравље, Завод за заштиту природе Србије и ЈБП „Београдводе” нису доставили предметна
мишљења у законском року, те се сходно чл. 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о приступању изради
стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-31/2011 3. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-32/2011, 3. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) 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 НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОР ИЗМЕЂУ УЛИЦА: БУЛЕВАР
ВОЈВОДЕ БОЈОВИЋА, КАРАЂОРЂЕВЕ, БРАНКОВОГ
МОСТА И РЕКЕ САВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ
ГРАД
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор између
улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог
моста и реке Саве, градска општина Стари град (у даљем
тексту: план).
2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, Палмотићева бр. 30, приступиће изради Концепта и Нацрта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради
плана детаљне регулације за простор између улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог моста и реке
Саве, градска општина Стари град („Службени лист града
Београда”, број 19/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Стари град између улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог моста и
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реке Саве, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 12 ha
(од чега је површина територије око 7,2 ha а површина акваторије око 4,8 ha).
4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање
планског основа за унапређење урбанистичких решења датих Планом детаљне регулације просторне целине Косанчићев венац („Службени лист града Београда”. број 37/07),
Планом детаљне регулације бициклистичке стазе од Дорћола до Аде Циганлије („Службени лист града Београда”, број
25/05) и Детаљним урбанистичким планом Калемегдана
(„Службени лист града Београда”, бр. 6/69 и 7/89), у функцији: побољшања приступачности и пешачке комуникативности и повезаности простора у залеђу са простором
приобаља све до вертикалне ивице кеја; побољшања услова
за неометано одвијање планираних функција и делатности
(пешачки и бициклистички саобраћај и путничка пристаништа); стварања услова за нове амбијенталне вредности уз
заштиту постојећих и афирмацију нових визура.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за простор између
улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог
моста и реке Саве, градска општина Стари град („Службени лист града Београда”, број 19/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће град Београд.
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 будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-36/11 од 31. јануара 2011.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.

18. март 2011.

ЈКП „Зеленило Београд”, у свом акту бр 51/67 од 11. фебруара 2011. године и ЈКП „Београдски водовод и канализацијa”, у свом акту бр. 4354/1 I4-2-201 oд 16. фебруара 2011.
године дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Завод за
заштиту природе Србије, Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић
Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили предметна
мишљења у законском року, те се сходно члану 11. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-36/11 3. марта
2011. године.
Градска управа град Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-36/11, 3. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10) 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 ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА БОТАНИЧКЕ БАШТЕ „ЈЕВРЕМОВАЦ”, ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке
баште „Јевремовац”, градска општина Стари град (у даљем
тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
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– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска општина Стари град део је документације која се прилаже уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени биће поверена Јавном урбанистичком предузећу „Урбанистички завод
Београда”, Палмотићева 30, које 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 (дванаест) месеци од
дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац“, градска
општина Стари град („Службени лист града Београда”, број
19/10).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска општина
Стари град обезбедиће Биолошки факултет, Београд, Студентски трг бр. 16, преко Министарства просвете.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација Плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска општина Стари град, садржаће елементе из члана 12.
став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим
смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз
дописе IX-03 бр. 350.14-37/11 од 31. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска
општина Стари град, Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленилу Београд”, Институту за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр 501.3-37/2011-V-04 од 16. фебруара 2011. године, ЈКП
„Зеленило Београд”, у свом акту бр. 51/76 од 22. фебруара
2011. године, ЈКП „Београдски водовод и канализацијa” у
свом акту бр. 4360/1 I4-2-204 oд 22. фебруара 2011. године и
Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-344/2
од 14. фебруара 2011. године, дали су позитивно мишљење
на Предлог решења о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за заштиту здравља, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”
нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр.135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о приступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03-350.14-37/2011 3. марта
2011. године.

О б р а з л ож е њ е

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-37/2011, 3. марта 2011. године

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска општина Стари град
(„Службени лист града Београда”, број 19/10).

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

Број 6 – 10
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На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), а
у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда”,
број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ВИШЊИЦЕ – ВИШЊИЧКИ ВЕНАЦ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део подручја
Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула
(у даљем тексту: план).
2. Предузеће ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Палмотићева бр. 30. приступиће изради Концепта и Нацрта
плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део подручја Вишњице –
Вишњички венац, градска општина Палилула на мишљење.
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).
3. Границом плана обухваћен је део територије градске
општине Палилула у насељу Вишњица између: Деспотовачке
улице, саобраћајнице Средње (планиране Детаљним урбанистичким планом Вишњице), постојеће групације колективног становања Вишњички венац и планираног комплекса
основне школе, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 16.5 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање планираних решења из Детаљног урбанистичког плана
Вишњице („Службени лист града Београда”, бр.11/78, 7/79 и
10/86) у складу са условљеностима дефинисаним Генералним
планом Београда („Службени лист града Београда”, бр. 27/03,
25/05, 34/07 и 63/09), усклађивање планираног саобраћајног решења са постојећом саобраћајном мрежом, стварање
планског основа за унапређење постојећих и изградњу нових
садржаја на предметном простору, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану изградњу, очување и побољшање услова животне средине.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног Плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за део подручја
Вишњице – Вишњички венац, градска општина Палилула
(„Службени лист града Београда”, број 7/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће предузеће „GIVMI” d.o.o. из Сокобање,
Војводе Мишића бр. 33.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући
у виду планиране намене којима нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена
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утицаја на животну средину, утврдио је да предметни План не
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-125/11 од 31. јануара 2011. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на
мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за
јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП
„Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр. 4038 I 4-2/166 од 9. фебруара 2011. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. VII/3 51/57 од 22. фебруара
2011. године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана.
ЈВП „Београдводе”, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”, Градски завод за јавно здравље, Завод за
заштиту природе Србије и Секретаријат за заштиту животне средине нису доставили предметна мишљења у законском
року, те се сходно члану 11 Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о неприступању израде стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-25/11 7. марта
2011. године.
Градска управа град Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-25/11, 7. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), а
у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда”,
број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ИЗМЕЂУ УЛИЦА ДИМИТРИЈА
ТУЦОВИЋА, ЂУРИЋЕВЕ, СВЕТОГ НИКОЛЕ И ТРАСЕ
УМП-а, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације подручја између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе
УМП-а, градска општина Звездара (у даљем тексту: план).
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2. Предузеће „Dalmak”, из Београда, Ратних војних инвалида бр.21., приступиће изради Концепта и Нацрта плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана детаљне
регулације подручја између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и трасе УМП-а, градска општина Звездара, („Службени лист града Београда”, број 14/10).
3. Границом плана обухваћен је део територије градске
општине Звездара, који је Генералним планом Београда
2021. планиран за јавне службе, јавне објекте и комплексе
и становање и стамбено ткиво. Површина обухваћена планом је око 4.8 ha.
4. Циљ израде плана је стварање планског основа за
формирање парцеле јавне намене, изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката и изградњу комуналне инфраструктуре за 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. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације подручја између
улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог Николе и
трасе УМП-а, градска општина Звездара, („Службени лист
града Београда”, број 14/10).
За носиоца израде плана одређено је предузеће
„Dalmak”, из Београда, Ратних војних инвалида бр. 21. Средства за израду плана обезбедиће „Beogas – Aquaterm” d.o.o
из Београда, Николе Груловића бр. 71 а.
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 будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.27-10/11 од 31. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр. 4037 I4-2/165 од 9. фебруара 2011. године, Завод за заштиту природе Србије, у свом акту бр. 026-331/2 од 14. фебруара 2011. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту
бр. VII/3 51/56 од 22. фебруара 2011.год. дали су позитивно
мишљење на Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.

Број 6 – 11

Секретаријат за заштиту животне средине, Градски завод за јавно здравње, ЈВП „Београдводе” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили
предметна мишљења у законском року, те се сходно члану
11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра да
немају примедбе на предложену садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-27/11 дана 7. марта 2011. године.
Градска управа град Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-27/11, 7. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове,
доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ПРИОБАЉУ ДУНАВА, ГРАДСКА
ОПШТИНА ГРОЦКА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативног центра на приобаљу Дунава, градска
општина Гроцка (у даљем тексту: план).
2. Израда концепта и нацрта плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације
за изградњу спортско-рекреативног центра на приобаљу
Дунава, градска општина Гроцка („Службени лист града Београда”, број 14/10) биће поверено предузећу које ће бити
одређено у поступку спровођења јавних набавки.
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Гроцка дефинисан обалом
Дунава, коритом реке Грочице и улицама: Дунавском и
Авалском, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 8 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је стварање
планског основа за уређење и изградњу нових садржаја у
зони спорта и рекреације одређеној Регионалним просторним планом административног подручја града Београда
(„Службени лист града Београда”, број 10/04), дефинисање
земљишта јавне намене, обезбеђивање капацитета техничке
инфраструктуре за планирану изградњу, очување и побољшање услова животне средине
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
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6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.

18. март 2011.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове,
доноси

РЕШЕЊЕ
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу спортскорекреативног центра на приобаљу Дунава, градска општина
Гроцка („Службени лист града Београда”, број 14/10).
Израде плана биће поверена предузећу које ће бити
одређено у поступку спровођења јавних набавки . Средства за израду плана обезбедиће Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда
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 будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.29-10/11 од 31. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација“, у свом акту
бр. 5058 I4-2 – 225 од 11. фебруара 2011. године и ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/94 од 23. фебруара 2011.
године, дали су позитивно мишљење на Предлог решења о
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног Плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Градски завод
за јавно здравље, Завод за заштиту природе Србије, ЈВП „Београдводе” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” нису доставили предметна мишљења у законском
року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-29/11 7. марта
2011. године.
Градска управа град Београд
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-29/11, 7. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

О ПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРОСТОРНО-КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ ТОПЧИДЕР
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације просторно-културноисторијске целине Топчидер (у даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер део је документације која се прилаже уз плана.
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5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда” Београд,
Палмотићева 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 петнаест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације
просторно-културно-историјске целине Топчидер („Службени лист града Београда”, број 57/09).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер обезбедиће
град Београд, преко Дирекције за грађевинско земљиште и
изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја 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 плана,
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и
чл. 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер („Службени лист града
Београда”, број 57/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне
регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим смерница за израду
стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС ”, број
135/04), уз дописе IX-03 бр. 350.14-6/11 од 27. јануара 2011.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
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детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер Секретаријату за заштиту животне средине,
Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП
„Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-16/2011-V-04 од 11. фебруара 2011. године), Завод за
заштиту природе Србије (допис бр. 026-349/2 од 14. фебруара 2011. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Сектор за развој и пројектовање, Служба за развој
изворишта подземних вода (допис бр. 4341 I4-2/196 од 14.
фебруара 2011. године), и ЈКП „Зеленило – Београд”, Сектор
за комерцијалне послове, Биро за пројектовање (допис бр.
51/64 од 22. фебруара 2011. године) доставили су мишљење
у коме наводe да се може донети Решење о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису
доставили тражено мишљење у законском року, па се у
складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04)
сматра да су сагласни са Предлогом решења о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-6/2011 8. марта 2011.
године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-6/2011, 8. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, број 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 РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА БЕНЗИНСКИХ СТАНИЦА СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА НА ОРИЈЕНТАЦИОНОЈ
СТАЦИОНАЖИ KM 557+634 ДО КМ 560+212 ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА АУТО-ПУТА Е-70 ГРАНИЦА ХРВАТСКЕ – БЕОГРАД (ДОБАНОВЦИ)
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комплекса бензинских
станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци) (у даљем тексту: план).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја 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 обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на орјентационој стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора
ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци)
део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Палмотићева 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 шест месеци од дана ступања на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације
комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на
орјентационој стационажи км 557+634 до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске
– Београд (Добановци) („Службени лист града Београда”,
број 57/09).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени утицја на животну средину Плана детаљне регулације
комплекса бензинских станица са пратећим садржајима
на орјентационој стационажи km 557+634 до km 560+212

18. март 2011.

инфраструктурног коридора аутопута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци) обезбедиће град Београд, преко
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члан 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на орјентационој
стационажи km 557+634 до km 560+212 инфраструктурног
коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци) („Службени лист града Београда”, број 57/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим
садржајима на орјентационој стационажи km 557+634 до
km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70
граница Хрватске – Београд (Добановци) садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), осим смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члaну 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-7/11 од 27. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на орјентационој стационажи km 557+634 до km 560+212
инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци) Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском
заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
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ЈКП „Зеленило – Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројектовање (допис бр. 51/72 од 11. фебруара 2011. године), Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 501.3-31/2011-V-04 од 16. фебруара 2011.
године) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 026343/2 од 18. фебруара 2011. године) доставили су мишљење
у коме наводe да се може донети Решење о приступању
стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализацији”, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису доставили
тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра да су
сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-7/2011 8: марта 2011.
године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-7/2011, 8. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), а у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи
(„Службени гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, број 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 РЕГУЛАЦИЈЕ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНОГ СПОРТСКО-КУЛТУРНОГ САДРЖАЈА НА ПОДРУЧЈУ „ПАРКА ПРИЈАТЕЉСТВА” – УШЋЕ, ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕОГРАД И ЗЕМУН
1. Приступа се стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације мултифункционалног
спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун (у
даљем тексту: план).
2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макролокацију 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 утицаја плана на животну средину неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
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4. О извршеној стратешкој процени утицаја Плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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 животну 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 спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне 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 Плана детаљне регулације мултифункционалног
спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун
део је документације која се прилаже уз план.
5. За носиоца израде извештаја о стратешкој процени
одређује се ЈУП „Урбанистички завод Београда“, Београд, Палмотићева 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 шест месеци од дана ступања
на снагу Одлуке о изради Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју
„Парка пријатељства” – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун („Службени лист града Београда”, број 61/09).
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови
Београд и Земун обезбедиће град Београд, преко Дирекције
за грађевинско земљиште и изградњу Београда.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
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 плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 53. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.

Број 6 – 16

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
О б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја на подручју „Парка
пријатељства“ – Ушће, градске општине Нови Београд и Земун („Службени лист града Београда”, број 61/09).
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину,
утврдио је да предметни план представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макролокацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног
садржаја на подручју „Парка пријатељства” – Ушће, градске
општине Нови Београд и Земун садржаће елементе из члана
12. став 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), осим
смерница за израду стратешких процена на нижим хијерархијским нивоима.
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-8/11 од 27. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације мултифункционалног спортско-културног садржаја
на подручју „Парка пријатељства” – Ушће, градске општине
Нови Београд и Земун Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-18/2011-V-04 од 11. фебруара 2011. године), ЈКП
„Београдски водовод и канализација”, Сектор за развој и
пројектовање, Служба за развој изворишта подземних вода
(допис бр. 4319 I4-2/191 од 9. фебруара 2011. године) и ЈКП
„Зеленило – Београд”, Сектор за комерцијалне послове,
Биро за пројектовање (допис бр. 51/63 од 22. фебруара 2011.
године), доставили су мишљење у коме наводe да се може
донети решење о приступању стратешкој процени утицаја
на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски завод
за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису доставили тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама
Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину
(„Службени гласник РС”, број 135/04) сматра да су сагласни
са Предлогом решења о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину предметног плана.

18. март 2011.

На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03-350.14-8/2011 8. марта 2011.
године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-8/2011, 8. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), а
у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда”,
број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦА СТАНИСЛАВА СРЕМЧЕВИЋА И
ТОНЕТА ТОМЧИША, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра
и улица Станислава Сремчевића и Тонета Томчиша, градска
општина Звездара (у даљем тексту план), на животну средину.
2. Предузеће 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 блока између Булевара краља Александра
и улица Станислава Сремчевића и Тонета Томчиша, општина Звездара, („Службени лист града Београда”, број 61/09).
3. Границом плана детаљне регулације је обухваћен део
територије општине Звездара оивичен Булеваром краља
Александра и улицама Станислава Сремчевића и Тонета
Томшича, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 1,0 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање планског решења датог важећим Регулационим планом Булевара краља Александра, за блокове између Булевара краља Александра, Станислава Сремчевића, Врањске
и Гвоздићеве (блокови Ц19 и Ц20), општина Звездара
(„Службени лист града Београда”, број 28/02), у складу са
иницијативама грађана и наменом дефинисаном Генералним планом Београда 2021. („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05, 34/07).
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу чл.
5. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.

18. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
О б р а з л ож е њ е

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра и улица Станислава Сремчевића и
Тонета Томчиша, општина Звездара, („Службени лист града
Београда”, број 61/09).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30. Средства за
израду плана детаљне регулације обезбедиће се из буџета
града Београда.
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 будућих развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицај на животну средину 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 IX-03 бр. 350.14-9/11 од 27. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за
заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски
водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП
„Београдводе”.
ЈКП Београдски водовод и канализација, Сектор за
развој и пројектовање, Служба за развој изворишта подземних вода (допис бр. 4036 I4-2/164 од 7. фебруара 2011.
године), Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 026328/2 од 14. фебруара 2011. године) и ЈКП „Зеленило – Београд”, Сектор за комерцијалне послове, Биро за пројектовање (допис бр. 51/59 од 22. 02. 2011. године) доставили су
мишљење у коме наводи да се може донети решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Секретаријат за заштиту животне средине, Градски завод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, ЈВП „Београдводе”, нису доставили
тражено мишљење у законском року, па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, број 135/04) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске
послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-7/11 8. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-7/11, 8. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

Број 6 – 17

На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), а
у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда”,
број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ТУЗЛАНСКЕ,
РАСИНСКЕ, XI КРАЈИШКЕ ДИВИЗИЈЕ, МРАКОВАЧКЕ
И ОМЛАДИНСКОГ ШЕТАЛИШТА, ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица:
Тузланске, Расинске, XI крајишке дивизије, Мраковачке
и Омладинско шеталиште, градска општина Раковица (у
даљем тексту: план).
2. Предузеће ЈП „Пословни центар Раковица” из Београда, Мишка Крањца бр. 12, приступиће изради концепта и
нацрта плана из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о
изради плана детаљне регулације блока између улица: Тузланске, Расинске, XI крајишке дивизије, Мраковачке и Омладинско шеталиште, градска општина Раковица („Службени лист града Београда”, број 14/10).
3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Раковица између улица: Тузланске, Расинске, XI крајишке дивизије, Мраковачке и Омладинско шеталиште са везама саобраћајница и инфраструктуре
до постојеће, односно планиране мреже, површине око 10 ha.
4. Циљ израде плана је преиспитивање планираних решења из Регулационог плана насења „Кнежевац – Кијево”
(„Службени лист града Београда”, број 1/2000) у складу са
условљеностима дефинисаним Генералним планом Београда 2021 („Службени лист града Београда”, бр. 27/03, 25/05,
34/07 и 63/09), дефинисање земљишта јавне намене, стварање планског основа за унапређење постојећих и изградњу
нових садржаја на предметном простору, рационално коришћење грађевинског земљишта, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану
изградњу, очување и побољшање услова животне средине.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица: Тузланске, Расинске, XI крајишке дивизије, Мраковачке и Омладинско шеталиште, градска општина Раковица
(„Службени лист града Београда”, број 14/10).
За носиоца израде плана одређено је ЈП „Пословни центар Раковица” из Београда, Мишка Крањца бр. 12. Средства
за израду плана обезбедиће градска општина Раковица.
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
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не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе чл. 5.
став 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.30-10/11 од 31. јануара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, у свом акту
бр.5059/1 I4-2 – 224 од 22. фебруара 2011.године, ЈКП „Зеленило – Београд”, у свом акту бр. 51/95 од 23. фебруара 2011. године и Секретаријат за заштиту животне средине, у свом акту
бр. 501.3-47/2011-V-04 од 4. марта 2011.године дали су позитивно мишљење на предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈБП „Београдводе”, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут”, Градски завод за јавно здравље и Завод за
заштиту природе Србије нису доставили предметна мишљења
у законском року, те се сходно члану 11. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), сматра да немају примедбе на предложену
садржину решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-30/11 11. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-30/11, 11. марта 2011. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
На основу члана 9. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), а
у вези члана 46. Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10) и члана 53. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда”,
број 51/08, 61/09, 6/10, 23/10 и 32/10), секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КНЕЗА МИЛОША, ДРИНСКЕ, САРАЈЕВСКЕ И ДУРМИТОРСКЕ,
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
1. Не приступа се стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица:
Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац (у даљем тексту: план).
2. Предузеће ЈУП Урбанистички завод Београда, Палмотићева бр. 30, приступиће изради концепта и нацрта плана
из члана 1. овог решења, на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша,
Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број 19/10).

18. март 2011.

3. Границом плана детаљне регулације обухваћен је део
територије градске општине Савски венац између улица:
Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске, са
везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 3 ha.
4. Циљ израде плана детаљне регулације је преиспитивање постојеће планске документације (Детаљног урбанистичког плана комплекс између улица: Кнеза Милоша, Немањине, Слободана Пенезића Крцуна и Ауто-пута
(„Службени лист града Београда”. бр. 5/82 и 24/89) са аспекта одрживости планских решења и у складу са Генералним
планом Београда 2021. („Службени лист града Београда”,
бр. 27/03, 25/05, 34/07, 63/09), дефинисање јавног интереса
и провера потенцијала, ограничења и развојних приоритета подручја, стварање планског основа за изградњу нових
садржаја на предметном простору, обезбеђивање капацитета техничке инфраструктуре за постојећу и планирану
изградњу, очување и побољшање услова животне средине.
5. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда” и представља саставни део документације плана.
О б р а з л ож е њ е
Изради предметног Плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске,
градска општина Савски венац („Службени лист града Београда”, број 19/10).
За носиоца израде плана одређен је ЈУП „Урбанистички
завод Београда”, Палмотићева бр. 30. Средства за израду
плана обезбедиће „ORCHID GROUP” д.о.о, из Београда, Лазаревачка 1.
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 будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-34/11 од 1. фебруара 2011. године,
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио
је на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Београдски водовод и канализације”, у свом акту бр.
4589 I4-2-211 од 22. фебруара 2011. године и Секретаријат за
заштиту животне средине, у свом акту бр. 501.3-41/2011-V04 од 4. марта 2011. године дали су позитивно мишљење на
Предлог решења о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут“, Завод за заштиту природе, ЈВП „Београдводе“ и Градски завод за јавно здравље
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нису доставили предметна мишљења у законском року, те
се сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) сматра да немају примедбе на предложену садржину
решења о неприступању изради стратешке процене.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Решено у Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове Градске управе под IX-03 бр. 350.14-34/11 11. марта
2011. године.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-34/11, 11. марта 2011. године
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ПОКА ЗАТЕ Љ
РАСТА ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У ФЕБРУАРУ 2011.
ГОДИНЕ
Завод за информатику и статистику обавештава кориснике да раст потрошачких цена у фебруару 2011. године
износи 1,4% у односу на претходни месец.
Град Београд - Градска управа града Београда
Завод за информатику и статистику
бр. 053-03/11-XVII-01, 14. марта 2011. године
Директор
Слободан Карановић, с. р.

Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној
7. марта 2011. године, на основу члана 23. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, 43/08 и 15/10) и члана 5.
став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац
(„Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је

– врста услуге под редним бројем 20 (паркирање возила,
дин/h) брише се,
– врста услуге под редним бројем 20.1 (Путничка возила) брише се,
– врста услуге под редним бројем 20.2 (Теретна возила)
брише се.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. априла 2011. године.

РЕШЕЊЕ

Управни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 081–IV-ван./11-1, 1. марта 2011. године

ЛАЗАРЕВАЦ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ,,ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Председник
Драган Радојичић, с.р.

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени Одлуке о ценама пијачних услуга, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац под
бројем 081-IV-ван./11-1 од 1. марта 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.

Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној
7. марта 2011. године, на основу члана 23. став 1. Закона о
комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр.
16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 43/08 и 15/10) и
члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008)
донело је

Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-31.8/2011, 7. марта 2011. године

РЕШЕЊЕ

Председник
Бранко Борић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на ванседничном изјашњавању
одржаном 1. марта 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Слубени гласник РС“,
бр. 16/97 и 42/98) и члана 34. Статута Јавног предузећа за
комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац донео је

ОД Л У КУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА
Члан 1.
У Одлуци о ценама пијачних услуга број 081-ХХ/11-5-2
од 31. јануара 2011. године у члану 1. Ценовник пијачних услуга – врше се следеће измене:

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ,,ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛОМ ,,ПАУК”
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за уклањање возила специјалним возилом ,,паук” коју је донео
Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду
„Лазаревац“Лазаревац под бројем 081-IV-ван./11-4 од 1.
марта 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-31.9/2011, 7. марта 2011. године
Председник
Бранко Борић, с.р.

Број 6 – 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

18. март 2011.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на ванседничном изјашњавању одржаном 1. марта 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 16/97 и
42/98) и члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА УКЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА СПЕЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛОМ „ПАУК”
Члан 1.
УСЛУГА

Цена без ПДВ ПДВ 18% Цена са ПДВ-ом

Започета интервенција уклањања, без обзира на тежину возила (случај када возач приступи на лице места, а поступак
2500.00
уклањања буде прекинут)

450.00

2950.00

масе до 800 кг,

3720.34

669.66

од 801 до 1330 кг,

4720.34

849.66

5570.00

од 1.331 до 1.900 кг,

7118.64

1281.36

8400.00

преко 1.901 кг,

10550.85

1899.15

12450.00

масе до 800 кг,

4720.34

849.66

5570.00

од 801 до 1.330 кг,

7118.64

1281.36

8400.00

од 1.331 до 1.900 кг,

10550.85

1899.15

12450.00

преко 1.901 кг,

13245.76

2384.24

15630.00

Накнада за уклањање путничких возила за време јавних манифестација

3720.34

669.66

4390.00

Накнада за дежурство специјалне дизалице „ПАУК” по налогу државног органа

4720.34

849.66

5570.00

25.42

4.58

30.00

Уклањање на депонију возила паркираних или заустављених супротно одредбама ЗOБС-a на путевима,
односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање возила, по налогу надлежних државних органа – Министарства унутрашњих послова и комуналне инспекције.
Уклањање на депонију возила паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а на путевима, односно одбачених на месту на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а која се налазе на посебним површинама, и то: са резервисаних, паркинг места за одређене кориснике, са резервисаних
паркинг места за инвалиде, испред гаража, колских пролаза, жутих трака резервисаних за саобраћај
јавног градског превоза, пешачких прелаза, површина намењених за кретање пешака – тротоара, зелених површина и парковских стаза, на трамвајским баштицама, на стајалиштима за возила јавног градског превоза (са коловоза и тротоара), из зона раскрсница и кружних токова, са мостова, са вијадукта,
са надвожњака, са подвожњака, из тунела, са саобраћајних петљи, са аутопута и дела аутопута на
територији града, са бициклистичких стаза, на рампама и просторима намењеним за кретање инвалида, са тргова, кејова река, из улица пешачке зоне, са колско пешачких стаза у стамбеним и пословним
блоковима, са противпожарних стаза, на прилазима болницама и другим јаним објектима, са шахтова
и прикључака намењеним ватрогасцима и комуналним службама, из школских дворишта, са спортских
терена, са простора намењених за игру деце, са простора бензинских пумпи, са поплочаних тротоара и
осталих поплочаних површина, са јавних површина ако су возила ту остављена противно прописима
локалне самоуправе – општине или града

Лежарина на „Депоу” по истеку 24,00 сата од тренутка примљеног возила на депо, за сваки започети сат

4390.00

Члан 2.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ценама за услуге преноса возила пауком ЈПКП „Лазаревац” број 081-ХХ/11-5-5 од 31. јануара 2011. године.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу 1. априла 2011. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 081–IV-ван./11-4, 1. марта 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 7. марта 2011. године, на основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда” бр.43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ,,ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за паркирање на општим паркиралиштима на територији градске
општине Лазаревац, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду ,,Лазаревац” под бројем 081-IVван./11-2 од 1. марта 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-31.10/2011, 7. марта 2011. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

18. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 6 – 21

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на ванседничном изјашњавању одржаном 1. марта 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и
42/98) и члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац донео је
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ОПШИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан 1.
Ред.
Назив
бр.
1.
ПК – I зона
2
ПК – II зона
3
Дневна карта – II зона

динара/ по сату
динара/ по сату
динара/ по сату

4

ППК Станари зона (физичка лица)

динара/ месечно

296.61

53.39

5

ППК Станари зона (физичка лица)

динара/ година

2966.10

533.90

6

ППК Правна лица и Предузетници

динара/ месечно

1694.92

305.08

7

ППК Правна лица и Предузетници

динара/ година

16949.15

3050.85

8
9
10
11
12
13
14
15

ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону
ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону
ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за прву зону
ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону
ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону
ПРЕТПЛАТНА Физичка лица за другу зону
ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону
ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону

динара/ недељно
динара/ месечно
динара/ година
динара/ недељно
динара/ месечно
динара/ година
динара/ недељно
динара/ месечно

762.71
1525.42
15254.24
355.93
1016.95
10169.49
1271.19
2542.37

137.29
274.58
2745.76
64.07
183.05
1830.51
228.81
457.63

16

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за прву зону

динара/ година

25423.73

4576.27

17

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону

динара/ недељно

1059.32

190.68

18

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону

динара/ месечно

2118.64

381.36

19

ПРЕТПЛАТНА Правна лица за другу зону

динара/ година

21186.44

3813.56

20
21

УНИВЕРЗАЛНА физичка лица
УНИВЕРЗАЛНА Правна лица
Резервисана и посебним знаком обележена
места за правна лица
Резервисана и посебним знаком обележена
места за физичка лица

динара/ месечно
динара/ месечно

2118.64
4237.29

381.36
762.71

динара/ месечно

8474.58

1525.42

10000.00 Важи за паркинг место посебним знаком обележено

динара/ месечно

4237.29

762.71

5000.00 Важи за паркинг место посебним знаком обележено

1016.95

183.05

За кориснике за које је утврђено да нису платили ни
1200.00 на један од понуђених начина плаћања или користе
паркинг супротно саобраћајној сигнализацији

22
23
26

Јединица мере

Доплатна карта ДК

Цена без
ПДВ-а
25.42
21.19
84.75

ПДВ 18%
4.58
3.81
15.25

Цена са ПДВ-ом

Напомена

30.00 Максимално једнократно паркирање 3 сата
25.00 Без ограничења
100.00 У другој зони без ограничења
Важи за сектор и месец за коју је издата према месту
350.00
становања физичких лица (станари зона)
Важи за сектор и годину за коју је издата према месту
3500.00
становања физичких лица (станари зона)
Важи за сектор и месец за коју је издата, према
2000.00
седишту правног лица
Важи за сектор и годину за коју је издата према
20000.00
седишту правног лица
900.00 Важи за зону и недељу за који је издата
1800.00 Важи за зону и месец за који је издата
18000.00 Важи за зону и годину за који је издата
420.00 Важи за зону и недељу за који је издата
1200.00 Важи за зону и месец за који је издата
12000.00 Важи за зону и годину за који је издата
1500.00 Важи за зону и недељу за који је издата
3000.00 Важи за зону и месец за који је издата
Важи за зону и годину за коју је издата према се30000.00
дишту правног лица
Важи за зону за коју је издата према седишту правног
1250.00
лица
Важи за зону и месец за коју је издата према седишту
2500.00
правног лица
Важи за зону, сектор и годину за коју је издата према
25000.00
седишту правног лица
2500.00 За обе зоне без ограничења
5000.00 За обе зоне без ограничења

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. априла 2011. године.
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 081–IV-ван./11-2, 1. марта 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.
Веће градске општине Лазаревац на седници одржаној 7. марта 2011. године, на основу члана 23. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана 48. Статута градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда” бр. 43/08 и 15/10) и члана 5. став 1. тачка 5. Пословника Већа градске општине Лазаревац („Службени лист града Београда”, бр. 48/2008) донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНУ ПРИВРЕДУ ,,ЛАЗАРЕВАЦ” ЛАЗАРЕВАЦ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
1. Даје се сагласност на Одлуку о висини накнаде за паркирање на посебним паркиралиштима на територији градске
општине Лазаревац, коју је донео Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду ,,Лазаревац” под бројем 081-IVван./11- 3 од 1. марта 2011. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
Веће градске општине Лазаревац
II-број 06-31.11/2011, 7. марта 2011. године
Председник
Бранко Борић, с. р.

Број 6 – 22

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

18. март 2011.

Управни одбор Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац на ванседничном изјашњавању одржаном 1. марта 2011. године, на основу члана 23. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 16/97 и
42/98) и члана 34. Статута Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац донео је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПАРКИРАЊЕ НА ПОСЕБНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ
Члан1.
Р. бр.

Услуга

Цена

ПДВ

Цена са
ПДВ-ом

1

Путничка возила и тракторе – за сваки започети час

25.42

4.58

30.00

2

Путничка возила и тракторе – дневно

84.75

15.25

100.00

3

За аутоприколицу – цена сваког започетог сата паркирања

25.42

4.58

30.00

4

Аутоприколица – дневно

84.75

15.25

100.00

5

Претплатна карта за путничка возила – месечно у посебном паркингу

1,016.95

183.05

1,200.00

6

Лака теретна возила и теретна комби возила носивости до 1.5 t – за сваки започети час

50.85

9.15

60.00

7

Лака теретна возила и теретна комби возила носивости до 1.5 t – дневно

169.49

30.51

200.00

8

Лака теретна возила и теретна комби возила носивости до 1.5 t – месечно

3,389.83

610.17

4,000.00

9

Теретна возила носивости од 1,5 до 5 тона – за сваки започети час

76.27

13.73

90.00

10

Теретна возила носивости од 1,5 до 5 тона – дневно

305.08

54.92

360.00

11

Теретна возила носивости од 1,5 до 5 тона – месечно

5,084.75

915.25

6,000.00

12

Повлашћена паркинг карта – станари (за највише једно возило) месечно

296.61

53.39

350.00

13

Повлашћена паркинг карта – станари (за највише једно возило) годишње

2,966.10

533.90

3,500.00

14

Повлашћена паркинг карта – путничка за закупце пијачних тезги који располажу са потврдом о уплати тезге за тај месец као и
за власнике локала у оквиру Зелене пијаце (за највише три путничка возила, према седишту правног лица) – месечно

1,694.92

305.08

2,000.00

15

Повлашћена паркинг карта – путничка за закупце пијачних тезги који располажу са потврдом о уплати тезге за тај месец као и
за власнике локала у оквиру Зелене пијаце (за највише три путничка возила, према седишту правног лица) – годишње

16,949.15

3,050.85

20,000.00

16

Претплатна паркинг карта за путничка возила – Пословни корисници – месечно

2,118.64

381.36

2,500.00

17

Повлашћена претплатна карта – лака теретна и комби возила носивости до 1.5 t за закупце пијачних тезги који располажу са
потврдом о уплати тезге за тај месец, као и за власнике локала у оквиру Зелене пијаце – месечно

2,542.37

457.63

3,000.00

18

Повлашћена претплатна карта – лака теретна и комби возила носивости до 1.5 t за закупце пијачних тезги који располажу са
потврдом о уплати тезге за тај месец, као и за власнике локала у оквиру Зелене пијаце – годишње

25,423.73

4,576.27

30,000.00

19

Повлашћена претплатна карта – теретна и комби возила носивости од 1.5 t до 5 t за закупце пијачних тезги који располажу са
потврдом о уплати тезге за тај месец, као и за власнике локала у оквиру Зелене пијаце – месечно

3,813.56

686.44

4,500.00

20

Повлашћена претплатна карта – теретна и комби возила носивости од 1.5 t до 5 t за закупце пијачних тезги који располажу са
потврдом о уплати тезге за тај месец, као и за власнике локала у оквиру Зелене пијаце – годишње

38,135.59

6,864.41

45,000.00

21

Накнада за изгубљени талон (По цени дневне карте за категорију возила)

22

Доплатна карта ДК

1,016.95

183.05

1200.00

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу 1. априла 2011. године
Управни одбор ЈПКП „Лазаревац” Лазаревац
Број 081–IV-ван./11-3, 1. марта 2011. године
Председник
Драган Радојичић, с. р.

18. март 2011.
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Број 6 – 23

МЛАДЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Младеновац, на седници одржаној 16. марта 2011. године, на основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07), члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”,
бр. 54/09, 73/10 и 101/10) и члана 18. став 1. тачка 2. Статута градске општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст), донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
I. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Младеновац за 2011. годину („Службени лист града Београда”, број 48/10 ), члан 1.
мења се и гласи:
Приходи и расходи буџета градске општине Младеновац за 2011. годину, примања и издаци по основу продаје, односно
набавке нефинансијске имовине и задуживања и отплате дуга, утврђени су у следећим износима, и то:
– износ у динарима –
А.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2011.

I

Текући приходи и примања од нефинансијс. имовине

7+8

594.146.000,00

1.

Текући приходи

7

594.146.000,00

1.1.

Уступљени приходи

7

372.846.000,00

Порез на доходак грађана

711

147.330.000,00

Порез на фонд зарада

712

–

Порез на наслеђе и поклон

713

5.000.000,00

Порез на пренос апсолутних права

713

28.700.000,00

Накнаде:

714

12.014.000,00

– годишња накнада за моторна и друга возила

7145

8.718.000,00

– накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта

7145

0,00

– накнада за загађивање животне средине

7145

3.296.000,00

7331

179.802.000,00

Ненаменски трансфер од Републике Србије
Ненаменски трансфер од града
1.2

Изворни приходи
Порез на имовину
Локалне комуналне и локалне административне таксе
Боравишна такса

7331,2

–

7

221.300.000,00

711147,713

61.139.000,00

714,716,741,742

66.913.000,00

7145

–

714,741,742

66.966.000,00

– посебна накнада за заштиту животне средине

7145

10.966.000,00

– накнада за коришћење грађевинског земљишта

7415

56.000.000,00

– накнада за уређивање грађевинског земљишта

7422

–

Камате

7411

3.567.000,00

Закуп пословног простора

7421

17.978.000,00

Закуп грађевинског земљишта

7421

–

742

487.000,00

Накнаде:

Приходи које својом делатношћу оствари општин.управа
Добровољни трансфери од грађана

744

–

714,743

247.000,00

Средства за противпожарну заштиту

745

–

Донације

732

–

743,745,772

4.003.000,00

772

–

Мандатне и новчане казне

Мешовити и неодређени приходи
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
2.

Примања од продаје нефинансијске имовине

II

Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

1.

Текући расходи

8

–

4+5

591.182.166,17

4

516.266.398,17

Расходи за запослене

41

160.365.902,94

Коришћење роба и услуга

42

190.020.642,22

Отплата камата

44

16.317.000,00

Субвенције

45

35.110.000,00

Издаци за социјалну заштиту

47

11.135.702,00

Остали расходи

48,49

53.374.131,01

Текући трансфери

4631,4641

49.943.020,00

Капитални трансфери

4632,4642

–

Остале донације и трансфери
2.

Капитални расходи – издаци за нефинансијску имовину

III

Буџетски суфицит – дефицит (I– II)

465

–

5

74.915.768,00

(7+8)– (4+5)

2.963.833,83

Број 6 – 24
А.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
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Примарни суфицит – дефицит(буџетски суфицит – дефицит коригован за износ нето камате)

(7+8– 7411)– (4+5– 44)

СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2011.
15.713.833,83

Укупни фискални резултат (III+VI)
Б.

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА

IV

Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате датих кредита

92

V

Издаци по основу датих позајмица и набавке финансијске имовине

62

VI

Примања по основу продаје финансијске имовине и отплате кредита минус издаци по основу датих кредита и
набавке финансијске имовине(IV– V)

В

ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА

92– 62

VII

Примања од задуживања

1

Примања од домаћих задуживања

911

91

2

Примања од иностраних задуживања

912

VIII

Отплата главнице

61

2.963.833,83

1

Отплата главнице домаћим кредиторима

611

2.963.833,83

2

Отплата главнице ино– кредиторима

612

IX

Промена стања на рачуну(III+VI+VII– VIII)

X

Нето финансирање(VI+VII– VIII– IX=III)

– 2.963.833,83

Члан 2.
Члан 3. мења се и гласи:
„У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 7.095.173,67 динара и користиће се на основу решења о
употреби средстава текуће буџетске резерве која доноси председник градске општине Младеновац.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које апропријације нису извршене или за сврхе за
које се у току године покаже да планиране апропријације нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују се на конту за чију намену су средства
усмерена.”
II. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
Члан 5. мења се и гласи:
„Средства буџета у износу од 594.146.000,00 динара, средства сопствених прихода из изворних активности индиректног корисника буџета у износу од 12.852.000,00 динара, средства нераспоређеног вишка прихода и пренета неутрошена
средства из 2010. године у износу од 2.166.770,66 динара и средства из осталих извора прихода у износу од 1.200.000,00
динара распоређују се по корисницима, и то:

Раздео

Глава

функција

Позиција

Економска класификација

1

2

3

4

5

1

Опис

6

Планирани
расходи и
издаци из
буџета
7

Планирани
расходи и
издаци из
пренетих
средстава

Планирани
расходи и
издаци из
сопствених
прихода
буџетских
корисника

Планирани
расходи и
издаци из
осталих
извора

Укупно
планирани
расходи и
издаци

8

9

10

11 (7+8+9+10)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
110

Извршни и законодавни органи
1

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

2

412

Социјални доприноси на терет послодавца

3.031.107,10

3.031.107,10

3

417

Посланички додатак

3.024.420,00

3.024.420,00

4

421

Стални трошкови

1.042.000,00

1.042.000,00

450.000,00

450.000,00

– Чланарина – Удружење бањских и климатских места

50.000,00

50.000,00

– Чланарина – Стална конференција градова
и општина

312.000,00

312.000,00

– Услуге мобилних телефона

5

422

6

423

16.933.559,85

16.933.559,85

– Чланарина за NALED

230.000,00

230.000,00

Трошкови путовања

100.000,00

100.000,00

Услуге по уговору

5.813.000,00

5.813.000,00

– Накнаде за рад члановима Општинског
Већа, председника и заменика СО

2.700.000,00

2.700.000,00

– Накнаде члановима скупштинских комисија:

1.180.000,00

1.180.000,00

1 – комисија за враћање земље

1.000.000,00

1.000.000,00

80.000,00

80.000,00

2 – комисија за комасацију
3 – осталe комисије (адмис.мандатна,, за називе тргова и улица...)

100.000,00

100.000,00

– Дан општине

480.000,00

480.000,00

1 – јавна признања

280.000,00

280.000,00

18. март 2011.
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3

4

5

6

7

8

426

20.000,00

30.000,00

30.000,00

4 – репрезентација

50.000,00

50.000,00

5 – свечана академија поводом Дана општине

100.000,00

100.000,00

– Угоститељске услуге

350.000,00

350.000,00

– Поклони

70.000,00

70.000,00

– Поклони за децу са посебним потребама

80.000,00

80.000,00

– Публикације

20.000,00

20.000,00

150.000,00

150.000,00

40.000,00

40.000,00

– Полицајац месеца

200.000,00

200.000,00

– Комисија за борбу против болести зависности

543.000,00

543.000,00

Специјализоване услуге

250.000,00

250.000,00

– Дан општине

250.000,00

250.000,00

1 – изложбе

40.000,00

40.000,00

2 – концерти

40.000,00

40.000,00

3 – рок концерт

40.000,00

40.000,00

4 – спортске манифестације поводом Дана
општине

80.000,00

80.000,00

5 – Манифестација „Младеновачки корзо
21.века”

50.000,00

50.000,00

356.000,00

356.000,00

Материјал
– Канцеларијски материјал

80.000,00

80.000,00

– Цвеће и зеленило за Дан општине

10.000,00

10.000,00

45.000,00

45.000,00

40.000,00

40.000,00

100.000,00

100.000,00

– Материјал за
(позивнице,слика...)

посебне

намене

– Материјал за посебне намене – “Град отвореног срца”

451

– Дневна штампа

56.000,00

56.000,00

– Цвеће и зеленило

25.000,00

25.000,00

35.110.000,00

35.110.000,00

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
– ЈПИ „Младеновац”, Младеновац

8.700.000,00

8.700.000,00

– ЈПИ „Младеновац”, Младеновац (СББ)

110.000,00

110.000,00

– ЈПИ „Младеновац”
– комуналне услуге

500.000,00

500.000,00

20.500.000,00

20.500.000,00

– Спортско– рекреациони центар „Љубомир Ивановић– Геџа”, Младеновац
– Туристичка организација Младеновац
10

463

5.300.000,00

5.300.000,00

49.943.020,00

49.943.020,00

– Општински одбор за избегла и расељена
лица

1.000.000,00

1.000.000,00

– Центар за социјални рад

1.000.000,00

1.000.000,00

Трансфери осталим нивоима власти

– ОО „Црвени крст”

163.020,00

163.020,00

– Унапређење здравства

1.500.000,00

1.500.000,00

– Основно образовање

16.302.000,00

16.302.000,00

470.000,00

470.000,00

8.000,00

8.000,00

28.000.000,00

28.000.000,00

– Смештај и исхрана деце са посебним потребама
– Пројекат „Сигурна кућа”
– Специјални превоз ученика основних и
специјалних школа
– ЛАП – запошљавње
11

472

11 (7+8+9+10)

3 – поклони

– Храна и пиће за Дан општине

9

10

20.000,00

– Остале опште услуге

424

9

2 – плакати и позивнице

– Репрезентација

7

8

Број 6 – 25

Накнада за социјалну заштиту из буџета
– Образовање
1 – Стипендије
2 – Награде за пласмане од I– III места на
републичком такмичењу

1.500.000,00

1.500.000,00

11.095.702,00

11.095.702,00

7.037.000,00

7.037.000,00

5.200.000,00

5.200.000,00

182.000,00

182.000,00

3 – Пријем за ученике (Вуковци,коктели...)

182.000,00

182.000,00

4 – Прваци

200.000,00

200.000,00

5 – Трошкови путовања на такмичења и
остали трошкови такмичења

264.000,00

264.000,00

6 – Предавања, семинари и едукативна настава за ученике

182.000,00

182.000,00

7 – Школски часописи и информисање

404.000,00

404.000,00

8 – Ученички пројекти, акције

423.000,00

423.000,00

2.363.790,00

2.363.790,00

– Општинске манифестације

Број 6 – 26
1
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3

4

5

6

7

481

11 (7+8+9+10)
1.630.200,00

2 – Шумадијске метафоре

407.550,00

407.550,00

3 – Ликовна колонија

326.040,00

326.040,00

– Аматерско позориште

122.265,00

122.265,00

– Центар за културу – аматерске активности

163.020,00

163.020,00

– Координациони одбор за борбу против
болести зависности

600.000,00

600.000,00

– Смотра аутомобила „буба”

203.775,00

203.775,00

– Центар за смештај и дневни боравак деце
и омладине са посебним потребама

16.302,00

16.302,00

– 14. турнир „Стрит бол Младеновац 2011”

203.775,00

203.775,00

– Општинска манифестација „Цвети”

203.775,00

203.775,00

– Сарадња са невладиним организацијама

100.000,00

100.000,00

Дотације невладиним организацијама
– Друштвене,културне и верске организације

82.000,00

82.000,00

40.592.244,00

40.592.244,00

414.344,00

414.344,00

3.260.400,00

3.260.400,00

– Спортске и омладинске организације

23.226.500,00

23.226.500,00

– Унапређење пољопривреде

10.500.000,00

10.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

– Међунар.турнир у рвању „Љубомир Ивановић– Геџа”

150.000,00

150.000,00

– Дневни центар и клуб за старија лица
„Драпшин” и „Младеновац”, Млад.

41.000,00

41.000,00

– Спортске манифестације

499

10

1.630.200,00

– Политичке странке

13

9

1 – Позоришни фестивал

– Накнада за социјалну заштиту
12

8
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– Организација младих

1.000.000,00

1.000.000,00

Средства резерве:

7.395.173.67

7.395.173,67

– Стална буџетска резерва

300.000,00

300.000,00

– Текућа буџетска резерва

7.095.173,67

7.095.173.67

Извори финансирања за функцију 110:
О1

Приходи из буџета

174.686.226,62

174.686.226,62

Укупно за функцију 110:

174.686.226,62

174.686.226,62

Свега за раздео 1:

174.686.226,62

174.686.226,62

4.702.340,11

4.702.340,11

ОПШТИНСКО
ЛАШТВО

2
330

ЈАВНО

ПРАВОБРАНИ-

Судови
14

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

15

412

Социјални доприноси на терет послодавца

841.718,79

841.718,79

16

414

Социјална давања запосленима

122.000,00

122.000,00

– боловање преко 30 дана

122.000,00

122.000,00

17

415

Накнаде трошкова за запослене

198.000,00

198.000,00

18

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

0

0

19

421

Стални трошкови

0

0

20

422

Трошкови путовања

20.000,00

20.000,00

21

423

Услуге по уговору

16.400,00

16.400,00

– Услуге усавршавања

8.200,00

8.200,00

– Остале опште услуге

8.200,00

8.200,00

164.000,00

164.000,00

22

424

Специјализоване услуге

23

426

Материјал

24

482

25

483

80.000,00

80.000,00

Порези, обавезне таксе и казне

164.000,00

164.000,00

Новчане казне и пенали по решењу судова

250.000,00

250.000,00

Извори финансирања за функцију 330:
О1

3

Приходи из буџета

6.558.458,90

6.558.458,90

Укупно за функцију 330:

6.558.458,90

6.558.458,90

Свега за раздео 2:

6.558.458,90

6.558.458,90

ОПШТИНСКА УПРАВА
130

Опште услуге
26

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

84.791.481,09

84.791.481,09

27

412

Социјални доприноси на терет послодавца

15.177.675,00

15.177.675,00

28

413

Накнада у натури / пакетићи

165.000,00

165.000,00

29

414

Социјална давања запосленима

811.000,00

811.000,00

– Породиљско боловање

500.000,00

500.000,00

– Боловање преко 30 дана

80.000,00

80.000,00

– Расходи за образовање деце запослених

24.000,00

24.000,00

18. март 2011.
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2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

30
31

5

6

8

9

10

11 (7+8+9+10)

– Отпремнине у случају отпуштања са посла

80.000,00

80.000,00

– Отпремнине у случају смрти запослених

45.000,00

45.000,00

– Помоћ у медицинском лечењу (запосленима)

82.000,00

82.000,00

415

Накнаде трошкова за запослене

3.800.000,00

3.800.000,00

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

261.601,00

261.601,00

– Јубиларне награде

261.601,00

261.601,00

– Бонуси за државне празнике
32

7

Број 6 – 27

421

0

0

Стални трошкови

11.093.530,00

11.093.530,00

– Платни промет

1.000.000,00

1.000.000,00

– Трошкови банкарских услуга

0

0

– Електрична енергија

1.900.000,00

1.900.000,00

– Грејање

2.400.000,00

2.400.000,00

– Комуналне услуге

3.195.000,00

3.195.000,00

– Телекомуникационе услуге

2.100.000,00

2.100.000,00

– остале ПТТ услуге

8.000,00

8.000,00

– Интернет

4.000,00

4.000,00

244.530,00

244.530,00

– Осигурање
– ТВ претплата

12.000,00

12.000,00

– Закуп гаража

100.000,00

100.000,00

– Закуп осталог простора –паркинг

130.000,00

130.000,00

33

422

Трошкови путовања

250.000,00

250.000,00

34

423

Услуге по уговору

9.567.000,00

9.567.000,00

640.000,00

640.000,00

– за израду софтвера
– котизација

45.000,00

45.000,00

– стручни испити

30.000,00

30.000,00

– услуге образовања и усавршавања запослених

82.000,00

82.000,00

200.000,00

200.000,00

– објављивање огласа и тендера
– вештачење
– комисија за категоризацију
– обезбеђење
– угоститељске услуге
– публикације
– остале опште услуге
– остале стручне услуге
– услуге одржавања хигијене
– трошкови ревизије
– остале административне услуге
35

424

Специјализоване услуге

426

4.700.000,00

4.700.000,00

52.000,00

52.000,00

8.000,00

8.000,00

120.000,00

120.000,00

400.000,00

400.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

250.000,00

250.000,00

0
400.000,00 2.166.770,66
0
0 2.166.770,66

– сахрана лица без родбине

37

40.000,00

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције – Град

– остале специјализоване услуге
425

0

40.000,00

– геодетске услуге

– бесправна градња и услуге по решењу комуналне инспекције

36

0

Текуће поправке и одржавање

80.000,00

0
2.566.770,66
0
2.166.770,66
80.000,00

80.000,00

80.000,00

240.000,00

240.000,00

1.150.000,00

1.150.000,00

– текуће поправке и одржавање зграда

450.000,00

450.000,00

– текуће поправке и одржавање возила

200.000,00

200.000,00

– текуће поправке и одржавање опреме

500.000,00

500.000,00

3.961.550,00

3.961.550,00

Материјал
– канцеларијски материјал
– одећа, униформе и ципеле
– цвеће и зеленило

407.550,00

407.550,00

1.000.000,00

1.000.000,00

8.000,00

8.000,00

– стручна литература

450.000,00

450.000,00

– гориво и мазиво

900.000,00

900.000,00

– материјал за превозна средства

250.000,00

250.000,00

– производи за чишћење и хигијену

6.000,00

6.000,00

40.000,00

40.000,00

– поштанске марке

800.000,00

800.000,00

– материјал за посебне намене

100.000,00

100.000,00

16.137.000,00

16.137.000,00

180.000,00

180.000,00

40.000,00

40.000,00

– храна и пиће

38

441

Отплата домаћих камата

39

444

Пратећи трошкови задуживања

40

472

Накнада за социјалну заштиту из буџета

Број 6 – 28
1

2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

3

4

5

6
– кадровачка помоћ (за лица у ВС), једнократна помоћ

41

482

9

10

11 (7+8+9+10)

40.000,00

40.000,00

3.706.265,51

3.706.265,51

– Порез на додату вредност –ПДВ

3.106.265,51

3.106.265,51

600.000,00

600.000,00

42

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

43

511

44

512

Машине и опрема

513

8

Порези, обавезне таксе и казне
– Остали порези, таксе......

45

7
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4.000,00

4.000,00

Зграде и грађевински објекти

1.900.000,00

1.900.000,00

– Реконструкција, доградња, адаптација

1.900.000,00

1.900.000,00

518.000,00

518.000,00

– Канцеларијска опрема

90.000,00

90.000,00

– Комуникациона опрема

80.000,00

80.000,00

– Рачунарска опрема

125.000,00

125.000,00

– Електронска опрема

163.000,00

163.000,00

– Опрема за домаћинство

10.000,00

10.000,00

– Уграђена опрема

50.000,00

50.000,00

– Пољопривредна опрема

0

0

Остале некретнине и опрема

0

0

46

515

Нематеријална имовина

47

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

0

0

2.963.833,83

2.963.833,83

156.877.936,43

156.877.936,43

Извори финансирања за функцију 130:
O1

Приходи из буџета

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

4

0 2.166.770,66

2.166.770,66

Укупно за функцију 130:

156.877.936,43 2.166.770,66

159.044.707,09

Свега за раздео 3:

156.877.936,43 2.166.770,66

159.044.707,09

ЈП „Д И П МЛАДЕНОВАЦ”
620

Развој заједнице
48

411

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

49

412

Социјални доприноси на терет послодавца

50

413

Накнаде у натури

180.764,00

80.000,00

51

414

Социјална давања запосленима

787.500,00

184.000,00

52

415

Накнаде трошкова за запослене

905.000,00

699.000,00

1.604.000,00

53

416

Награде запосленима и остали посебни расходи

2.493.736,00

0

2.493.736,00

54

421

Стални трошкови

3.586.500,00

211.964,00

3.798.464,00

55

422

Трошкови путовања

56

423

Услуге по уговору

57

424

Специјализоване услуге

58

425

Текуће поправке и одржавање

59

426

Материјал

60

482

Порези, обавезне таксе и казне

780.000,00

40.000,00

820.000,00

61

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

300.000,00

0

300.000,00

62

485

Накнада штете за повреде или штету нанету
од стране државних органа

50.000,00

110.000,00

63

511

Зграде и грађевински објекти

70.906.264,00

– капитални буџет

60.000.000,00

– зграде и грађевински објекти

10.906.264,00

64

512

Машине и опрема

65

515

Нематеријална имовина

18.777.778,00

8.723.743,00

27.501.521,00

3.361.222,00

1.561.550,00

4.922.772,00

259.000,00
147.074.500,00
1.495.000,00

260.764,00
1.200.000,00

50.000,00

2.171.500,00

309.000,00

200.000,00

147.274.500,00

75.000,00

1.570.000,00

510.000,00

150.000,00

660.000,00

2.189.000,00

676.743,00

2.865.743,00

60.000,00

1.125.736,00
323.000,00

0

70.906.264,00
60.000.000,00
10.906.264,00

150.000,00

1.275.736,00

0

323.000,00

Извори финансирања за функцију 620:
O1

Приходи из буџета

O4

Сопствени приходи буџетских корисника

0

13

Пренета неутрошена средства из претходних година

0

Приходи од других нивоа власти
Свега за раздео 4:
5

255.115.000,00

255.115.000,00
12.852.000,00

0

0
255.115.000,00

12.852.000,00

12.852.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

269.167.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
160

Опште јавне услуге
66

421

Стални трошкови

180.000,00

180.000,00

67

423

Услуге по уговору

100.000,00

100.000,00

68

424

Специјализоване услуге

23.371,22

23.371,22

69

425

Текуће поправке и одржавање

75.591,00

75.591,00

70

426

Материјал

264.200,00

264.200,00

71

482

Порези, обавезне таксе и казне

35.056,83

35.056,83

72

483

Новчане казне и пенали по решењу судова

87.391,00

87.391,00
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3

4
73

5
512

6

7

Машине и опрема

8

Број 6 – 29
9

10

11 (7+8+9+10)

142.768,00

142.768,00

Извори финансирања за функцију 160:

0

Приходи од других нивоа власти
Укупно за функцију 160:
Свега за раздео 5:
УКУПНО ( 1+2+3+4+5 )

0

0

908.378,05

908.378,05

908.378,05
594.146.000,00 2.166.770,66

908.378,05
12.852.000,00

1.200.000,00

610.364.770,66

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I–00–06–1–1/3/2011, 16. марта 2011. године
Председник,
Радета Марић, с. р.

Скупштина градске општине Младеновац на седници одржаној 16. марта 2011. године, на основу члана 19. став 1. тачка
2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10), члана 19. и члана 77. став 1. тачка 10.
Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08 и 6/10), члана 13. став 1. тачка 10. и члана 18. Статута
градске општине Младеновац („‚Службени лист града Београда”, број 40/10 – пречишћен текст) и члана 27. Одлуке о пословном простору општине Младеновац („Службени лист града Београда”, број 29/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
1. У Решењу о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска општина Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 4/05, 22/07, 29/08 и 34/10), у члану 1. став 2. мењају се врсте пословног простора тако што се додаје још једна врста пословног простора „фискултурне сале” и за исту одређује цена закупнине у износу од 1,00 динара по m2 на час, тако да табела сада гласи:
ЦЕНА (дин/ m2)

ВРСТА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. ЛОКАЛИ
а) Угоститељство и трговина

540,26

б) Занатство (производња и услуге)

360,21

в) Стари занати

107,35

2. КАНЦЕЛАРИЈЕ
а) Област науке, културе, здравства, социјалне заштите и образовања, чија се делатност финансира из буџетских средстава

102,62

б) Политичке странке, удружења грађана, синдикалне организације и др.

180,11

в) Делатност пројектовања и инжењеринга, банкарске и друге финансијске организације, делатности у области туризма, промета непокретности и др.

450,26

г) Остале непоменуте делатности или области, као и области поменуте у тачкама а. и б. чије се услуге обављају уз накнаду.

360,21

д) Остале делатности

360,21

3. МАГАЦИНИ

315,17

4. ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ

1,00 на час

2. У свему осталом Решење о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права коришћења градска
општина Младеновац („Службени лист града Београда”, бр. 4/05, 22/07, 29/08 и 43/10), остаје исто.
3. Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-1/5/2011, 16. марта 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

Број 6 – 30

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Скупштина градске општине Младеновац на седници
одржаној 16. марта 2011. године, на основу члана 1. Одлуке о
начину плаћања комуналних услуга на територији града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 24/03 и 11/05),
члана 18. Статута градске општине Младеновац („Службени
лист града Београда” број 40/10 – пречишћен текст) и члана
93. Пословника Скупштине градске општине Младеновац
(„Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНAMA РЕШЕЊА, БРОЈ 9-006-1-3/9/2007-I ОД
20. ЈУНА 2007. ГОДИНЕ
1. Мења се тачка 1. Решења о поверавању послова наплате комуналних производа и услуга, број 9-006-1-3/9/2007-I
од 20. јуна 2007. године („Службени лист града Београда“,
број 22/07), тако да иста гласи:
„Поверавају се ЈКП „Младеновац”, Младеновац послови
наплате комуналних производа и услуга (испорука воде, канализација и одношење смећа), накнаде за фонд вода, као и посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине (коју ће
ЈКП „Младеновац“ уплаћивати на уплатни рачун јавног прихода брoj 840-714562843-563), почев од 1. марта 2011. године.
Задужује се ЈКП „Младеновац”, Младеновац да у вези
наведеног прeузме сву потребну документацију од ЈКП
„Инфостан”, Београд, а у циљу реализације овог решења.
Посебним протоколом између ЈКП „Младеновац” и ЈКП
„Инфостан” утврдиће се тачан износ ненаплаћених потраживања по основу пружених комуналних услуга ЈКП „Младеновац” грађанима Младеновца, а која су у протеклом
периоду фактурисана у систему обједињене наплате преко
ЈКП „Инфостан”, те начин преноса тих средстава (тачније
остварене наплате у наредном периоду), са рачуна ЈКП
„Инфостан” на рачун ЈКП „Младеновац”.
Послове наплате накнаде за коришћење грађевинског
земљишта и даље ће обављати ЈКП „Инфостан”, Београд а
све до преузимања тих послова од стране Секретаријата за
финансије, Управе јавних прихода града Београда, а у складу са важећим прописима”.
2. Тачка 2. брише се.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
4. Решење доставити ЈКП „Инфостан”, Београд, ЈП
„ДИП–Младеновац”, Младеновац и ЈКП „Младеновац”,
Младеновац.
Скупштина градске општине Младеновац
Број I-00-06-1-1/4/2011, 16. марта 2011. године
Председник
Радета Марић, с. р.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац, на седници одржаној 3. марта 2011. године, на основу члана 24. става 1. тачке 1. и
члана 48 става 2. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10), донела је

ПО С ЛОВНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим пословником уређује се конституисање, организација и рад Скупштине градске општине Обреновац (у даљем
тексту: Скупштина) и радних тела Скупштине, поступак
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избора и разрешења извршних органа градске општине, начин остваривања права и дужности одборника и друга питања везана за рад Скупштине и радних тела Скупштине.
Члан 2.
Скупштину представља председник Скупштине.
Члан 3.
Скупштина има печат округлог облика, који садржи грб
Републике Србије и текст исписан у складу са законом на
српском језику, ћириличним писмом у концентричним круговима око грба,: „Република Србија /у првом кругу/; Град
Београд – градска општина Обреновац /у другом кругу;
Скупштина градске општине /у трећем кругу/; мали грб Републике Србије /у средини печата/; Обреновац /у дну печата исписано седиште органа/ и редни број печата – означен
римском цифром I или II /између грба и седишта органа/“.
II. КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ
1. Конститутивна седница
Члан 4.
Конститутивну седницу Скупштине заказује председник Скупштине претходног сазива у року од 15 дана од
дана објављивања коначних резултата избора, с тим да се
Скупштина конституише у року од два месеца од дана објављивања коначних резултата избора.
Конститутивном седницом Скупштине, до избора председника Скупштине, председава најстарији одборник (у
даљем тексту: председавајући). Ако најстарији одборник
не може или не жели да председава, седницом Скупштине
председава следећи најстарији присутни одборник, а у раду
му помажу по један најмлађи одборник са две изборне листе
које су добиле највећи број одборничких мандата и секретар
Скупштине претходног сазива. Уколико одборници са изборне листе не одреде одборника, то право стичу одборници
са следеће изборне листе по броју одборничких мандата.
Председавајући има сва права и дужности председника
Скупштине у погледу председавања седницом.
Ако председник Скупштине претходног сазива не закаже
конститутивну седницу у року из става 1. овог члана, седницу без одлагања заказује најстарији одборник новог сазива,
односно следећи најстарији одборник који то прихвати.
Уз позив за прву седницу одборницима се обавезно
доставља Статут градске општине Обреновац, Пословник
Скупштине градске општине Обреновац и Одлука о Управи
градске општине Обреновац.
Члан 5.
На конститутивној седници врши се потврђивање мандата одборника, бира се председник Скупштине и поставља
секретар Скупштине.
На конститутивној седници, по правилу, бира се и заменик председника Скупштине, поставља заменик секретара
Скупштине и врши избор чланова Мандатно-имунитетске
комисије и Комисије за кадровска и административна питања.
Члан 6.
Скупштина се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.
2. Потврђивање мандата одборника
Члан 7.
Одборници стичу права и дужности одборника Скупштине даном потврђивања мандата на конститутивној седници.
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Члан 8.
Скупштина на конститутивној седници потврђује мандате одборницима на основу извештаја Верификационог
одбора (у даљем тексту: Одбор).
Члан 9.
На почетку конститутивне седнице Скупштине председавајући предлаже састав Одбора.
Одбор има три члана и то по једног члана са три изборне листе које су добиле највећи број одборничких мандата у
Скупштини. Уколико одборници са изборне листе не одреде одборника, то право стичу одборници са следеће изборне листе по броју одборника.
Одбор је изабран ако се за њега, јавним гласањем, изјасни већина присутних одборника.
Одбором председава најстарији члан Одбора.
Одбор престаје са радом кад Скупштина потврди мандате одборника.
Члан 10.
Потврђивање мандата одборника врши се на основу
уверења о избору одборника и извештаја Изборне комисије
градске општине о спроведеним изборима.
Одбор на основу извештаја Изборне комисије градске
општине о спроведеним изборима утврђује да ли су подаци
из уверења о избору сваког одборника истоветни са подацима из извештаја Изборне комисије градске општине и да
ли су уверења издата од надлежног органа и о томе подноси
извештај Скупштини.
Члан 11.
О потврђивању мандата одборника, на основу извештаја
Одбора, Скупштина одлучује јавним гласањем већином
гласова присутних одборника. У гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати додељени у
складу са законом и који имају уверење Изборне комисије
градске општине о избору за одборнике.
Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања
мандата и траје четири године, односно до престанка мандата одборника тог сазива Скупштине.
Члан 12.
Одборници којима је мандат потврђен, полажу заклетву
изговарањем и потписивањем текста који гласи: „Заклињем
се да ћу се у раду Скупштине градске општине Обреновац
придржавати Устава, закона, Статута Града и Статута градске општине Обреновац, и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана.”
3. Избор председника и заменика председника Скупштине
Члан 13.
Скупштина, на конститутивној седници, бира председника Скупштине из реда одборника, на четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Кандидата за председника Скупштине може предложити најмање трећина одборника.
Трећину одборника, у смислу овог Пословника, чини 19
одборника.
Одборник може да учествује у предлагању само једног
кандидата.
Члан 14.
Предлог кандидата за председника Скупштине подноси
се председавајућем у писаном облику, након потврђивања
мандата одборника.
Ради припреме предлога из става 1. овог члана, председавајући одређује паузу у трајању од најмање 30 минута.
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Председавајући доставља одборницима све поднете
предлоге кандидата за председника Скупштине.
Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију,
страначку припадност, образложење, сагласност кандидата у
писаном облику, као и име и презиме известиоца предлагача.
У име предлагача, известилац предлагача има право да
образложи предлог.
Предложени кандидат за председника Скупштине има
право да се представи.
После представљања кандидата Скупштини председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине по азбучном реду презимена.
Члан 15.
Гласањем за избор председника Скупштине руководи председавајући, а помаже му по један најмлађи одборник са две изборне листе које су добиле највећи број одборничких места и
секретар Скупштине претходног сазива. Уколико одборници
са изборне листе не одреде одборника, то право стичу одборници са следеће изборне листе по броју одборника.
Кандидат за председника Скупштине не може да руководи гласањем нити да помаже у руковођењу.
До избора председника Скупштине и његовог ступања
на дужност, председавајући седницом потписује акте које је
Скупштина донела.
Члан 16.
Гласање се врши на гласачким листићима.
Број гласачких листића који се штампа сагласан је броју
одборника који има Скупштина а који је утврђен Статутом
градске општине.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и
оверени печатом Скупштине.
За свако поновљено гласање гласачки листићи се штампају у другој боји.
На гласачком листићу поред назнаке да се гласа за председника Скупштине, наводе се кандидати по редоследу
утврђеном у листи кандидата, а испред имена и презимена
сваког кандидата ставља се редни број.
Гласа се за једног од кандидата између кандидата чија су
имена наведена на гласачком листићу, заокруживањем редног броја испред његовог имена и презимена а у случају да
је предложен само један кандидат, гласа се заокруживањем
„за” или „против” предложеног кандидата.
Неважећим се сматра гласачки листић који није попуњен, који је тако попуњен да се не може са сигурношћу
утврдити за кога је одборник гласао, као и онај на коме је
заокружен већи број кандидата.
Члан 17.
По утврђивању резултата гласања, председавајући подноси Скупштини извештај о резултатима гласања.
Извештај о резултатима гласања садржи: број уручених,
број употребљених гласачких листића, односно гласачких
листића који су убачени у гласачку кутију, број неупотребљених гласачких листића, број неважећих гласачких листића,
број важећих гласачких листића и укупан број гласова који
је добио сваки кандидат за председника Скупштине, односно
гласова „за” или „против”, као и констатацију који кандидат
је изабран, односно да је изабран предложени кандидат.
За председника Скупштине изабран је одборник који је
добио већину гласова од укупног броја одборника.
Ако је предложен један кандидат и у првом кругу не добије потребну већину, поступак кандидовања и избора се
понавља.
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Ако су предложена два кандидата и за случај да у првом
кругу гласања ниједан од предложених кандидата не добије
потребну већину, поступак избора се понавља са истим
кандидатима.
Ако су предложена три кандидата, а ниједан у првом кругу не добије потребну већину, у другом кругу гласаће се о два
кандидата која су у првом кругу добила највећи број гласова.
Ако ни у другом кругу гласања у складу са ст. 5. или 6. овог
члана ниједан од предложених кандидата не добије потребну
већину гласова, поступак кандидовања и избора се понавља.
Члан 18.
Председник Скупштине ступа на дужност по објављивању резултата гласања и преузима вођење седнице.
Члан 19.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине
спроводи се по истом поступку који је овим пословником
утврђен за избор председника Скупштине.
4. Постављење секретара и заменика секретара Скупштине
Члан 20.
Скупштина, на конститутивној седници, поставља секретара Скупштине из реда дипломираних правника, са
положеним стручним испитом за рад у органима управе и
радним искуством од најмање пет година.
Секретар Скупштине се поставља на предлог председника Скупштине, јавним гласањем, на четири године и
може бити поново постављен.
Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију и
образложење.
Секретар Скупштине је постављен ако је добио већину
гласова присутних одборника.
Ако кандидат за секретара Скупштине не добије потребан број гласова за постављење, поступак за постављење се
понавља.
Члан 21.
Заменик секретара Скупштине поставља се на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.
III. ИЗБОР И РАЗРЕШЕЊЕ ИЗВРШНИХ ОРГАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Избор председника, заменика председника и Већа
градске општине
Члан 22.
Скупштина бира извршне органе, председника градске
општине Обреновац, заменика председника градске општине Обреновац и чланове Већа градске општине Обреновац
по правилу, на конститутивној или првој наредној седници,
а најкасније у року од месец дана од дана конституисања.
Скупштина одлучује о избору председника градске
општине Обреновац, заменика председника градске општине Обреновац и чланове Већа градске општине Обреновац
истовремено тајним гласањем, на једном гласачком листићу, већином гласова од укупног броја одборника. заокруживањем „за” или „против” предложених кандидата.
Сви гласачки листићи су исте величине, облика и боје и
оверени печатом Скупштине.
На гласачком листићу поред назнаке да се гласа за председника градске општине Обреновац, заменика председника градске општине Обреновац и чланове Већа градске
општине Обреновац наводе се предложени кандидати и
ставља упуство о начину гласања а испред имена и презимена сваког кандидата ставља се редни број.
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Неважећим се сматра гласачки листић који није попуњен, који је тако попуњен да се не може са сигурношћу
утврдити да ли је одборник гласао за или против предлога.
Тајно гласање из става 2. овог члана спроводи Комисија.
Комисију чине три одборника које одреде одборничке групе са највећим бројем одборника у Скупштини, а ако оне
нису образоване – по један одборник са три изборне листе
које имају највећи број одборника у Скупштини. Радом Комисије руководи одборник из одборничке групе, односно са
изборне листе која има највећи број одборника у Скупштини, а у раду им помаже секретар Скупштине.
Уколико одборничка група, односно изборна листа из
става 6. овог члана, не одреди одборника који ће помагати
председавајућем, то право стиче следећа одборничка група
односно изборна листа по броју одборника.
Комисија из става 6. овог члана подноси Скупштини извештај о резултатима гласања.
Члан 23.
Председника градске општине бира Скупштина, из реда
одборника, на четири године, тајним гласањем, већином
гласова од укупног броја одборника.
Кандидата за председника градске општине предлаже
председник Скупштине.
Образложени предлог са биографијом кандидата за
председника градске општине, председник Скупштине доставља одборницима.
Предложени кандидат за председника градске општине
има право да се представи Скупштини и изнесе свој програм рада.
Члан 24.
Председник градске општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Кандидата за заменика председника градске општине
предлаже кандидат за председника градске општине из реда
одборника, а бира га Скупштина на четири године, тајним
гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.
Образложени предлог са биографијом кандидата за заменика председника градске општине, кандидат за председника градске општине доставља одборницима.
Предложени кандидат за заменика председника градске
општине има право да се представи Скупштини.
Члан 25.
Председнику градске општине и заменику председника градске општине Обреновац избором на ове функције
престаје мандат одборника у Скупштини.
Члан 26.
Веће градске општине Обреновац (у даљем тексту: Веће)
чине председник градске општине, заменик председника
градске општине и седам чланова Већа.
Председник градске општине је председник Већа, а заменик председника градске општине је члан Већа по функцији.
Кандидате за чланове Већа предлаже кандидат за председника градске општине.
Образложени предлог кандидата за чланове Већа са биографијом доставља се одборницима.
Члан 27.
Чланови Већа се бирају тајним гласањем на 4 године,
већином гласова од укупног броја одборника а о избору
чланова Већа Скупштина одлучује истовремено са избором
председника и заменика председника градске општине на
начин утврђен чланом 22. овог пословника.
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Чланови Већа које бира Скупштина не могу истовремено бити и одборници.
Одборнику који буде изабран за члана Већа престаје
одборнички мандат.
2. Разрешење и оставка
Члан 28.
Председник градске општине може бити разрешен пре
истека времена на које је изабран и може поднети оставку.
Председник градске општине може бити разрешен на
образложени предлог најмање трећине одборника, на исти
начин на који је изабран, тајним гласањем, већином гласова
од укупног броја одборника.
Гласање се врши заокруживањем „за” или „против”
предлога за разрешење председника градске општине.
О предлогу за разрешење председника градске општине мора се расправљати и одлучивати у року од 15 дана од
дана достављања предлога председнику Скупштине.
Ако Скупштина не разреши председника градске
општине, одборници који су поднели предлог за разрешење, не могу поново предложити разрешење председника градске општине пре истека рока од шест месеци од одбијања претходног предлога.
Члан 29.
Разрешењем или оставком председника градске општине престаје мандат заменика председника градске општине
и Већа.
У случају из става 1. овог члана Скупштина ће изабрати
председника градске општине, заменика председника градске општине и Веће најкасније у року од месец дана од дана
резрешења односно подношења оставке, на начин утврђен
овим пословником у члану 22. за избор ових органа.
Члан 30.
Заменик председника градске општине односно члан
Већа може бити разрешен пре истека времена на које је
изабран и може поднети оставку.
Заменик председника градске општине, односно члан
Већа, може бити разрешен на предлог председника градске
општине или најмање једне трећине одборника, на исти начин на који је изабран, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Када предлог за разрешење заменика председника градске општине или члана Већа подноси председник градске
општине, дужан је да истовремено Скупштини поднесе предлог за избор новог заменика председника градске
општине или члана Већа, која истовремено доноси одлуку о
разрешењу и избору, гласањем на једном гласачком листићу
за или против предлога у целини.
Члан 31.
Председник градске општине, заменик председника
градске општине или члан Већа који су разрешени или су
поднели оставку, остају на дужности и врше текуће послове до избора новог председника градске општине, заменика
председника градске општине или члана Већа.
Престанком мандата Скупштине престаје мандат извршних ограна градске општине Обреновац, с тим да они
врше текуће послове из своје надлежности до ступања на
дужност нових извршних органа, односно председника и
чланова привременог органа ако Скупштини престане мандат због распуштања Скупштине.
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IV. ОРГАНИЗАЦИЈА СКУПШТИНЕ
1. Председник Скупштине
Члан 32.
Скупштина има председника.
Председник Скупштине представља Скупштину, организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни
ред, председава седницама, стара се о примени овог пословника, стара се о одржавању реда на седници Скупштине,
стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси Скупштина и врши друге послове
утврђене законом, Статутом градске општине Обреновац (у
даљем тексту: Статут) и овим пословником.
Председник Скупштине се бира на начин предвиђен одредбама чл. 13–17 овог пословника.
Члан 33.
Председнику Скупштине престаје функција пре истека
времена на које је изабран, уколико поднесе оставку, буде
разрешен или му престане мандат одборника.
Ако је оставка усмено или у писаној форми поднета на
седници Скупштине, Скупштина на истој седници, без претреса и без гласања, утврђује да је председнику Скупштине
престала функција.
Ако је оставка у писаној форми поднета између две седнице Скупштине, о оставци председника Скупштине одмах
се обавештавају одборници Скупштине, а на првој наредној
седници Скупштина, без претреса и без гласања, утврђује
да му је даном подношења оставке престала функција.
Председник Скупштине може бити разрешен и пре истека времена на које је изабран, на исти начин на који се бира.
Члан 34.
У случају престанка функције председника Скупштине
пре истека мандата, дужност председника Скупштине, до
избора новог, врши заменик председника Скупштине.
2. Заменик председника Скупштине
Члан 35.
Председник Скупштине има заменика који га замењује
у случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Предлагање и избор заменика председника Скупштине
спроводи се по истом поступку који је овим пословником
утврђен за избор председника Скупштине.
Члан 36.
Заменику председника Скупштине престаје функција
пре истека времена на које је изабран уколико поднесе оставку, буде разрешен са функције или му престане мандат
одборника по поступку предвиђеном за престанак функције председника Скупштине.
3. Секретар и заменик секретара Скупштине
Члан 37.
Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и
других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница
Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар Скупштине одговоран је за достављање података, одговора, списа и исправа везаних за доношење аката
и рад Скупштине, на захтев државних органа.

Број 6 – 34

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Члан 38.
Скупштина поставља секретара Скупштине под условима и на начин предвиђен чланом 20. овог пословника.
Члан 39.
Скупштина може, на предлог председника Скупштине
разрешити секретара Скупштине и пре истека времена на
које је постављен.
Секретар Скупштине може поднети оставку.
У случају престанка функције секретара Скупштине пре
истека мандата, дужност секретара Скупштине, до постављења новог, врши заменик секретара Скупштине.
Члан 40.
Секретар Скупштине има заменика, који га замењује у
случају његове одсутности и спречености да обавља своју
дужност.
Заменик секретара Скупштине се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар
Скупштине и може поднети оставку.
4. Одборничке групе
Члан 41.
Одборници Скупштине имају право да образују одборничке групе.
Одборничку групу чине одборници који припадају једној политичкој странци, коалицији странака, другој политичкој организацији или групи грађана, која има најмање
пет одборника.
Одборничку групу могу удруживањем да образују и
одборници који припадају политичкој странци, коалицијама странака, другој политичкој организацији или групи
грађана, које имају мање од пет одборника.
Одборник може бити члан само једне одборничке групе.
Одборничка група се конституише тако што се председнику Скупштине подноси списак чланова одборничке групе који је потписао сваки њен члан. На списку се посебно
назначава председник одборничке групе.
Одборничку групу представља председник одборничке
групе.
Одборничка група може имати заменика председника
који замењује председника одборничке групе у случају његове спречености или одсутности или представља одборничку
групу по одређеној тачки дневног реда или за све тачке из
утврђеног дневног реда, о чему председник одборничке групе
писмено обавештава председника Скупштине пре почетка седнице Скупштине, а најкасније до отварања расправе о тачкама по дневном реду, односно о одређеној тачци дневног реда.
О промени састава одборничке групе њен председник,
у писаној форми, обавештава председника Скупштине, уз
писану сагласност одборника који мења припадност односно који приступа одборничкој групи.
О образовању нове одборничке групе и о променама у
постојећим, обавештавају се одборници Скупштине на првој наредној седници.
Члан 42.
Одборничка група учествује у раду Скупштине на начин
утврђен овим пословником.
Свака одборничка група има право да учествује у радним телима Скупштине и да предузима друге активности у
складу са овим пословником.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе одборничких група обављају стручне службе Управе градске општине, по налогу секретара
Скупштине.
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5. Радна тела Скупштине
5.1. Стална радна тела
5.1.1. Образовање и састав
Члан 43.
За разматрање појединих питања из надлежности
Скупштине и вршење других послова у складу са овим пословником и другим актима градске општине и актима града
Београда образују се савети и комисије, као стална радна тела.
Чланови сталних радних тела бирају се, у складу са Статутом градске општине, из састава одборника, а могу бити
бирани и из реда грађана, за мандатни период за који је изабрана Скупштина, с тим да већину чланова сталног радног
тела чине одборници.
Савети и комисије имају пo пет чланова.
Члан 44.
Чланове сталних радних тела Скупштине предлажу
одборничке групе сразмерно броју одборника које имају у
Скупштини.
Уколико одређена одборничка група којој припада право то право не искористи и не достави свој предлог члана
за стално радно тело Скупштине, то право ће припасти осталим одборничким гурпама тако што првенство у предлагању члана у стално радно тело Скупштине припада одборничкој групи која има највећи број одборника, а ако ова
одборничка група не достави свој предлог, право припада
одборничкој групи која је следећа по броју одборника.
Ако се до предлога не дође по ставу 2. овог члана, радно тело ће се изабрати и конституисати у саставу који чине
кандидати одборничких група које су своје предлоге дале
по ставу 1. овог члана, при чему се тај састав, ако је изабрано више од половине броја чланова радног тела утврђеног овим пословником, сматра пуним саставом у смислу
постојања кворума за пуноважан рад и одлучивање.
Одборник може бити члан највише два стална радна
тела.
О предложеној листи за избор чланова сталног радног
тела Скупштина одлучује у целини, јавним гласањем.
Стално радно тело је изабрано ако је за њега гласала
већина присутних одборника.
Ако стално радно тело не буде изабрано по одредбама
овог члана, цео поступак избора се понавља.
Члан 45.
Прву седницу сталног радног тела сазива председник
Скупштине.
До избора председника сталног радног тела, првом седницом председава најстарији присутни члан сталног радног
тела, који је одборник.
Стално радно тело на првој седници из реда одборника
бира председника и заменика председника већином гласова
од укупног броја чланова.
Члан 46.
Председник сталног радног тела организује рад, сазива и председава седницама сталног радног тела, формулише закључке и о томе обавештава председника и секретара
Скупштине.
Заменик председника сталног радног тела замењује
председника сталног радног тела у случају његове спречености или одсутности.
Члан 47.
Скупштина може и пре истека времена на које су изабрани, разрешити поједине чланове сталних радних тела и
изабрати нове путем појединачног кандидовања и избора.
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Предлог за разрешење члана сталног радног тела може
поднети председник Скупштине, председник сталног радног тела или одборничка група на чији је предлог изабран.
Члан сталног радног тела разрешен је кад за то гласа
већина одборника присутних на седници Скупштине.
Члан 48.
Председник, заменик председника и члан радног тела
могу поднети оставку.
Скупштина на првој наредној седници, без претреса, констатује оставку члана радног тела и о томе се не одлучује.
5.1.2. Седнице сталних радних тела
Члан 49.
Седницу сталног радног тела сазива и њоме председава
председник сталног радног тела.
Председник сталног радног тела дужан је да сазове седницу на захтев најмање једне трећине чланова сталног
радног тела, као и на захтев председника Скупштине. Ако
то не учини у захтеваном року, седницу сталног радног тела
може сазвати председник Скупштине.
Члан 50.
Стално радно тело ради у седници када је присутна
већина чланова, а одлучује већином гласова присутних,
осим када је овим Пословником другачије одређено.
Обавештење о датуму одржавања и дневном реду седнице сталног радног тела доставља се члановима сталног радног тела по правилу три дана пре дана одржавања седнице,
осим у случају хитности када тај рок може бити и краћи.
Члан 51.
На седницу сталног радног тела обавезно се позивају и
присуствују овлашћени представник предлагача и обрађивач акта који се на седници разматра.
У раду сталног радног тела по позиву могу учествовати
стручни и научни радници из области која се разматра на
седници сталног радног тела, без права одлучивања.
Седници сталног радног тела може присуствовати и
учествовати у раду без права одлучивања и одборник који
није члан тог сталног радног тела.
На ток седница радног тела сходно се примењују одредбе овог пословника које уређују ток седнице Скупштине,
ако овим пословником није другачије одређено.
Члан 52.
Стално радно тело подноси Скупштини извештај који
садржи мишљење и предлоге сталног радног тела о тачкама
које је разматрало на седници, а које ће се наћи у предлогу
дневног реда седнице Скупштине.
Стално радно тело одређује известиоца који на седници
Скупштине, по потреби, образлаже извештај сталног радног тела.
Члан 53.
На седници сталног радног тела води се записник. У записник се обавезно уносе: имена присутних и одсутних чланова и других учесника на седници, предлози изнети на седници, ставови сталног радног тела, резултати гласања, свако
издвојено мишљење, као и име члана који ће као известилац
образлагати извештај радног тела на седници Скупштине.
Члан 54.
Стручну обраду аката, других материјала и организационе и административно-техничке послове за седнице сталних
радних тела врши организациона јединица Управе градске
општине одређена актом о образовању сталног радног тела.
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Члан 55.
Савети Скупштине су:
1. Савет за буџет и финансије,
2. Савет за стамбено – комуналне делатности и заштиту
животне средине
Члан 56.
Савет за буџет и финансије - разматра предлоге одлука
и других општих аката који се односе на финансирање послова градске општине, буџет и завршни рачун, зајмове, задуживање и имовину градске општине, као и друга питања
из области имовинско-правних односа и финансија.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе Савета обавља Одељење за буџет, финансије привреду и друштвене делатности.
Члан 57.
Савет за стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине – разматра предлоге одлука, других општих
аката који се односе на уређивање, обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење грађевинског земљишта, стамбену изградњу и стамбене односе и
заштиту и унапређење животне средине, ваздуха, природе
и природних добара, заштиту од буке и прати активности
на спречавању и отклањању штетних последица које угрожавају животну средину, прати стање хигијене и предузима
мере и активности на побољшању услова за живот и здравље грађана, даје иницијативе за уређење зелених површина, паркова, улица, као и друга питања из ових области.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе Савета обавља Одељење за урбанизам и
комунално-грађевинске послове.
5.1.4. Комисије
Члан 58.
Комисије Скупштине су:
1. Комисија за прописе,
2. Комисија за кадровска и административна питања,
3. Мандатно-имунитетска комисија,
4. Комисија за представке и жалбе,
5. Комисија за борачка и инвалидска питања.
Члан 59.
Комисија за прописе – разматра предлоге одлука и других општих аката из надлежности Скупштине у погледу
њихове усклађености са Уставом, законом, Статутом града
и Статутом градске општине и другим прописима и даје
своје предлоге и мишљења Скупштини.
Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других прописа Скупштине и разматра предлоге аутентичног
тумачења прописа чији је доносилац Скупштина.
Комисија, у складу са законом, утврђује за Скупштину
предлог мишљења или одговора Уставном суду Републике Србије у поступку за оцену уставности, односно законитости Статута, одлука и других општих аката које је донела Скупштина.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштинске послове и прописе.
Члан 60.
Комисија за кадровска и административна питања – припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте
о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и
поставља Скупштина, припрема предлоге за именовање и разрешење управних и надзорних одбора, предлоге за именовање
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и разрешење директора предузећа и других организација и установа чији је оснивач Скупштина градске општине, а за које
није предвиђено да их неки други орган предлаже; припрема
предлоге за именовање представника Скупштине односно
градске општине у органе одређене прописима а за које није
предвиђено да их неки други орган предлаже.
Комисија одлучује у првом степену о правима по основу рада лица које бира, именује или поставља Скупштина и
о питањима накнаде трошкова, зарада и награда одборника,
лица бираних, именованих и постављених у органе градске
општине и лица ангажованих у раду органа градске општине.
Комисија може овластити председника или члана Комисије да доноси појединачне акте из надлежности Комисије.
Комисија прописује садржину, облик и начин издавања
одборничке легитимације и вођење евиденције издатих легитимација.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштинске послове и прописе.
Члан 61.
Мандатно имунитетска комисија – разматра разлоге
престанка мандата појединих одборника и о томе подноси
Скупштини извештај са предлогом за утврђивање престанка мандата и доделу мандата новом одборнику, у складу
са законом. Разматра извештај Изборне комисије градске
општине и уверење о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата новом
одборнику, тј. кандидату за одборника коме је издато уверење о избору за одборника и разматра друга питања у вези
са мандатно-имунитетским правима одборника.
У поступку потврђивања мандата одборника, Комисија
ради на начин утврђен овим пословником за рад Верификационог одбора на конститутивној седници Скупштине.
Стручне, организационе и административно-техничке
послове за потребе комисије обавља Служба за скупштинске послове и прописе.
Члан 62.
Комисија за преставке и жалбе – разматра представке
и жалбе грађана које су упућене или уступљене Скупштини и предлаже Скупштини и надлежним органима мере за
решавање питања садржаних у њима и о томе обавештава
подносиоце.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе Комисије обавља Служба за скупштинске послове и прописе.
Члан 63.
Комисија за борачка и инвалидска питања – решава о
праву на новчана давања у једнократном износу и о праву на
новчана месечна примања бораца и инвалида; предлаже ревизију предмета корисника месечног новчаног примања; решава по жалби ако је решење о једнократној помоћи донео
орган управе без одлуке ове комисије; разматра сва питања
која се односе на доношење нормативних аката у области
борачке и инвалидске заштите; евидентира нерешене стамбене потребе бораца и инвалида и цени основаност захтева; утврђује ред првенства за решавање стамбених потреба;
доноси одлуке о давању станова у закуп који су из градског
фонда и даје предлоге у вези решавања стамбених потреба.
Ова комисија почев од 7. јануара 2006. године даје предлог по захтеву Комисије Владе РС из члана 43. став 3. Закона
о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС”, број 54/89 и „Службени гласник РС”, број 137/04) при доношењу одлуке о праву на изузетно месечно новчано примање; на захтев Комисије Владе
РС даје мишљење у вези са доношењем одлуке о додељивању
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„Равногорске споменице 1941” и на захтев службе Управе
градске општине надлежне за послове борачке и инвалидске
заштите, уз Комисију Владе РС, даје мишљење и о признавању својства борца НОР-а, својства војног инвалида и
својства корисника породичне инвалиднине.
Стручне, организационе и административно техничке
послове за потребе комисије обавља Одсек за борачко инвалидску заштиту, избеглице и друштвене делатности.
5.2. Повремена радна тела
Члан 64.
Скупштина, по потреби, а на предлог одборника, председника градске општине или Већа, образује повремена
радна тела ради разматрања одређених питања, односно за
обављање одређеног задатка из надлежности Скупштине.
Члан 65.
Скупштина образује повремена радна тела актом којим
се одређује: назив радног тела и област за коју се образује,
задатке радног тела, састав и број чланова радног тела, време на које се образује, или рок за извршење задатка, права и
дужности чланова радног тела и друга питања од значаја за
рад радног тела.
Чланови повременог радног тела могу се бирати из
састава одборника и грађана, представника органа и организација и стручњака, већином гласова присутних одборника.
На образовање и рад повремених радних тела сходно се
примењују одредбе овог Пословника о образовању и раду
сталних радних тела.
Актом о образовању повременог радног тела уређује се
и обављање стручних и административно-техничких послова за то радно тело.
V. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
1. Сазивање седнице
Члан 66.
Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање
једном у три месеца.
Свечана седница Скупштине може се одржати поводом
прославе Дана и Славе градске општине, или другим свечаним поводом и на њено одржавање примењује се Програм
свечаности који утврђује председник Скупштине.
Члан 67.
Председник Скупштине стара се о припремању седнице
уз помоћ секретара Скупштине и Службе за скупштинске
послове и прописе.
Члан 68.
Седницу Скупштине заказује председник Скупштине
по сопственој иницијативи, на захтев председника градске општине, Већа или најмање једне трећине одборника
Скупштине.
Када седницу Скупштине заказује на захтев овлашћеног
предлагача из става 1. овог члана, председник Скупштине
је дужан да седницу закаже у року од седам дана од дана
подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде
најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из
става 2. овог члана, седницу може заказати подносилац захтева, којом председава одборник кога одреди подносилац
захтева. Подносилац захтева може поводом истог питања
само једном заказати седницу, без права да је одложи.

18. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Председник Скупштине може одложити седницу коју је
заказао само у случају када не постоји кворум потребан за
одлучивање, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.
Председник Скупштине писаним путем обавештава
одборнике о новом термину одржавања седнице која је одложена.
Члан 69.
Седнице Скупштине заказују се писаним путем.
Позив за седницу садржи место, време, дан и час одржавања седнице и предлог дневног реда.
Председник Скупштине може вршити измене у предлогу дневног реда до његовог утврђивања на седници.
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније
пет дана пре дана одржавања седнице. Када постоје оправдани разлози, који морају бити образложени на почетку седнице, овај рок може бити и краћи.
Уз позив за седницу одборницима се доставља материјал
који се односи на предложени дневни ред и записник са
претходне седнице.
На седницу Скупштине, поред одборника, позивају се
председник и заменик председника градске општине, чланови Већа, народни посланици из градске општине, одборници у Скупштини града Београда, секретар и заменик
секретара Скупштине, начелник Управе градске општине, правобранилац и заменик правобраниоца, помоћници
председника градске општине, руководиоци организационих јединица у Управи градске општине, а по потреби могу
се позвати и друга лица.
Позив за седницу Скупштине обавезно се доставља и
средствима јавног информисања.
2. Дневни ред и вођење седнице
Члан 70.
Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине
на основу извештаја секретара Скупштине о предлозима
овлашћених предлагача који су припремљени у складу са
овим пословником пристиглим за разматрање до момента
заказивања седнице.
Са предложеним дневним редом председник Скупштине упознаје председнике одборничких група.
У предложеном дневном реду посебно се групишу тачке
о којима се, с обзиром на њихов карактер и значај, обавезно
спроводи процедура по овом пословнику и тачке о којима
се одлучује у скраћеном поступку.
Члан 71.
Седницом председава председник Скупштине, а у случају његове спречености или одсутности седницом председава заменик председника Скупштине.
У случају престанка функције председника Скупштине
и заменика председника Скупштине, седницом председава
најстарији од присутних одборника.
Председнику Скупштине у току председавања седницом
помаже секретар Скупштине.
3. Отварање и ток седнице
Члан 72.
Пре отварања седнице председник Скупштине, по извештају секретара Скупштине а на основу евиденционе листе, утврђује да ли постоји кворум за рад, тј. да ли седници
присуствује већина од укупног броја одборника.
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Присуство седници одборници пријављују потписом на
евиденционој листи.
Ако утврди да већина није присутна, председник
Скупштине одлаже седницу за одговарајући сат или дан. О
одлагању седнице одсутни одборници се обавештавају писаним путем или телефоном.
Пошто утврди да седници присуствује већина од укупног броја одборника, председник Скупштине отвара седницу и обавештава присутне о броју присутних и одсутних
одборника и који одборници су оправдали одсуство.
Члан 73.
Пре преласка на утврђивање дневног реда усваја се записник са претходне седнице.
Уколико записник са претходне седнице Скупштине
одборницима, из оправданих разлога, које образлаже председник Скупштине, није уручен до почетка седнице, о усвајању записника одборници ће се изјаснити на наредној
седници Скупштине.
Одборник има право стављања примедби на записник
у делу који се односи на интерпретацију садржине његове дискусије по одређеној тачци дневног реда, у једном јављању, у трајању до три минута за све тачке дневног реда.
О примедбама на записник и о записнику у целини
Скупштина одлучује без расправе. За усвојене примедбе
које постају саставни део записника, у записнику се констатује да су изречене и ко их је истакао а садржина примедби наводи се у записнику са седнице Скупштине на којој су
примедбе изречене.
Члан 74.
Када председник Скупштине утврди да је присутан потребан број одборника, приступа се утврђивању дневног реда.
Сваки одборник, Веће и председник градске општине
могу предложити измену односно допуну предложеног дневног реда по хитном поступку предлогом акта за који сматрају да су хитни с тим да се хитност мора образложити и
да предлог општег акта мора бити сачињен у складу са чланом 103. овог пословника; односно да се поред предложених разматрају и друга питања; да се поједине тачке повуку
из предложеног дневног реда; да се споји расправа о појединим тачкама дневног реда; да се промени редослед тачака у предложеном дневном реду или да се поједине тачке из
скраћеног пребаце у редован поступак, као и да се измени
тј. продужи време за расправу за поједине тачке.
Предлози за допуну предложеног дневног реда, осим
акта који се доноси по хитном поступку, подносе се председнику Скупштине у писаној форми и морају бити образложени најкасније 24 часа пре дана одређеног за одржавање
седнице Скупштине и достављају се одборницима до часа
одређеног за почетак седнице.
Предлози за измену и допуну предложеног дневног реда
који се односе на избор, именовања и разрешења и престанак
функције и предлози по хитном поступку достављају се писмено, најкасније до почетка седнице а остали предлози из става
2. овог члана усмено на седници, с тим што одборник све своје
предлоге за измену и допуну предлога дневног реда може изнети у трајању до пет минута независно од броја јављања за реч.
Одборник не може више пута за исту седницу износити
исти предлог за измену или допуну предложеног дневног
реда, као ни предлог који је већ поднео други одборник односно други овлашћени предлагач.
Предлог одборника за измену или допуну дневног реда
који Скупштина није прихватила не може се износити као
предлог за измену или допуну дневног реда за наредне три
седнице.
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Предлози којима се вређа морал, достојанство
Скупштине, достојанство и интегритет одборника или других лица неће бити узети у разматрање, о чему председник
Скупштине обавештава одборнике.
Предлоге за измену и допуну дневног реда који нису
поднети у складу са одредбама овог пословника Скупштина
неће разматрати нити се о њима изјашњавати.
О предлозима за измене и допуне предложеног дневног
реда не води се расправа.
Члан 75.
Приликом утврђивања дневног реда Скупштина, без
расправе и по редоследу достављања предлога, следећим
редом одлучује гласањем о предлогу:
– за разматрање акта по хитном поступку;
– да се предложени дневни ред допуни;
– да се поједине тачке повуку из предложеног дневног
реда;
– да се споји расправа о појединим тачкама дневног
реда;
– за промену редоследа појединих тачака;
– за пребацивање тачке из скраћеног у редован поступак
– да се измени тј. продужи време за расправу за поједине тачке.
По завршеним гласању о предлозима за измену и допуну предложеног дневног реда, председник Скупштине предлаже дневни ред о коме Скупштина, без расправе, гласа у
целини.
Дневни ред седнице утврђује Скупштина већином гласова присутних одборника.
Члан 76.
После усвајања дневног реда гласа се о предлозима из
скраћеног поступка, а потом се прелази на расправу о појединим тачкама дневног реда по утврђеном редоследу.
Члан 77.
Скупштина може, приликом утврђивања дневног реда
или у току седнице, без расправе, гласањем одлучити да се
о више сродних тачака расправа споји, а да се о свакој тачки
одлучује појединачно, на предлог председника Скупштине,
сваког одборника и Већа.
Скупштина може, у току седнице, на предлог председника Скупштине, сваког одборника или Већа, без расправе,
гласањем одлучити о промени редоследа разматрања појединих тачака дневног реда.
О поднетим предлозима из ст. 1. и 2. овог члана
Скупштина се изјашњава гласањем.
Члан 78.
Поводом сваке тачке се расправља док има пријављених
говорника.
По закључењу расправе о појединој тачки предлагач,
односно овлашћени представник предлагача има право на
завршну реч.
Расправа се о истој тачци по закључењу не може поново
отворити.
Члан 79.
О свакој тачки дневног реда, право да говоре, по следећем
редоследу и временском трајању, имају следећи учесници:
– предлагач, односно овлашћени представник предлагача акта, који добија реч кад је затражи и може говорити
више пута, у укупном трајању највише до 10 минута;
– известилац надлежног сталног радног тела на којој је
разматрана тачка о којој се води расправа, који има право
да говори једном, у трајању до пет минута;
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– председник или заменик председника одборничке групе има право да говори једном, у трајању до 10 минута;
– сваки одборник има право да говори једном, у трајању
до пет минута;
Председник Скупштине може дати реч: председнику и заменику председника градске општине, члану Већа,
помоћнику председника градске општине, секретару
Скупштине, начелнику Управе и обрађивачима материјала,
највише по 20 минута.
Скупштина може, на предлог председника Скупштине,
одлучити да о одређеним питањима саслуша представнике
појединих предузећа, јавних служби, органа и организација, као и поједине грађане, који могу да говоре највише до
пет минута.
У случају спајања расправе о више тачака дневног реда,
укупно време из овог члана рачуна се у двоструком трајању.
Време за расправу утврђено овим чланом говорник не
мора у потпуности искористити.
Скупштина на предлог одборника изнетог у складу са
чланом 74. овог пословника, за разматрање појединих тачака дневног реда може одлучити да време трајања расправе
утврђено овим чланом продужи, којом одлуком утврђује
продужено време трајања.
Члан 80.
Пријава за реч подноси се усмено председнику
Скупштине чим расправа почне и може се подносити све до
њеног закључења.
Председник Скупштине даје говорницима реч по редоследу пријављивања и на седници Скупштине може да говори само учесник коме је председник Скупштине дао реч.
Председник Скупштине може преко реда дати реч представнику предлагача, известиоцу и председницима одборничких група када то затраже.
Председник одборничке групе који жели да изнесе став
своје групе о питању које је на дневном реду, има право да
добије реч преко реда, с тим што не може говорити дуже од
времена одређеног за излагање, односно више од једанпут о
истом питању.
Одборник, односно друго лице које говори на седници,
дужно је да говори за говорницом, а изузетно са места, ако
то одобри председник Скупштине.
Нико не може приступити говорници док му председник Скупштине то не дозволи.
Председник Скупштине ће у случају прекорачења времена одређеног за излагање опоменути говорника да је
време протекло, а ако говорник у току наредног минута не
заврши излагање, одузеће му реч, односно изриче му дисциплинску меру у складу са овим пословником.
Члан 81.
Одборници су дужни да поштују достојанство Скуштине.
Одборници су дужни да се обраћају једни другима са
уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, нити
изношење чињеница и оцена које се односе на приватни
живот других лица.
Члан 82.
Говорник може говорити само о питању које је на дневном реду.
Ако се говорник удаљи од дневног реда, председник
Скупштине ће га опоменути и позвати да се држи дневног
реда а ако се говорник и после опомене не држи дневног
реда, председник Скупштине ће му одузети реч, односно изриче му дисциплинску меру у складу са овим пословником.

18. март 2011.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Председник Скупштине је дужан да обезбеди да говорник не буде ометан у свом излагању.
Није дозвољено ометање говорника добацивањем или
коментарисањем излагања, нити други поступак којим се
омета излагање говорника.
Говорника може прекинути или опоменути на ред само
председник Скупштине.
Члан 83.
Када председник Скупштине говори као одборник,
председавање препушта заменику председника Скупштине.
Члан 84.
Уколико се одборник у свом излагању на седници
Скупштине увредљиво изрази о другом одборнику или
другом лицу које присуствује седници, односно вређа га на
расној, верској, националној, родној или другој основи, наводећи његово име или фунцију, одборник односно лице на
које се излагање односи, има право на реплику.
Уколико се увредљиви изрази односе на одборничку
групу, односно политичку странку чији одборници припадају тој одборничкој групи, у име одборничке групе право
на реплику има председник одборничке групе.
Одлуку у случајевима из ст. 1. и 2. овог члана доноси
председник.
Реплика не може трајати дуже од 3 минута.
Одборник који је тражио реплику има право на реплику
највише два пута, а одборник који је изазвао реплику има
право на реплику само једном.
Председник Скупштине може ускратити право на реплику уколико оцени да нису испуњени услови из ст. 1. и 2.
овог члана.
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гласања извршиће се и кад то затражи неки од одборника, с тим што ће председник Скупштине одредити начин
утврђивања кворума.
Прозивање на седници врши секретар Скупштине.
Ако се утврди да већина није присутна, председник
Скупштине даје краћу паузу. Ако се и после паузе утврди
да већина одборника није присутна, преседник Скупштине
прекида седницу и по правилу заказује наставак седнице
за одговарајући час или дан. О наставку седнице одсутни
одборници се обавештавају писаним путем или телефоном.
Члан 87.
Скупштина о сваком предлогу који је стављен на дневни ред седнице одлучује после расправе гласањем, осим у
случајевима у којима је овим пословником одређено да се
одлучује без расправе.
О предлозима о којима је спојена расправа Скупштина
одлучује појединачно.
Пре или после расправе Скупштина може да одлучи да
се поједино питање скине са дневног реда или да се врати
одговарајућем радном телу или Управи градске општине на
даље проучавање и допуну.
Члан 88.
После закључене расправе прелази се на гласање о предлогу. О предлогу се гласа у целини.
Ако је стављен амандман, прво се одлучује о амандману,
а затим о предлогу у целини.

4. Одлучивање

Члан 89.
Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника.
Изузетно од става 1. овог члана, Скупштина, већином од
укупног броја одборника:
1. бира и разрешава председника Скупштине и заменика
председника Скупштине,
2. бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа,
3. одлучује о предлогу за промену Статута и доноси Статут,
4. доноси Пословник Скупштине,
5. доноси буџет градске општине;
6. доноси програм развоја градске општине и појединих
делатности;
7. одлучује о јавном задуживању градске општине;
8. одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
9. одлучује о учлањивању у асоцијације општина и градова,
10. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти,
заселака и других делова насељених места;
11. доноси акт о расписивању референдума када расписује референдум на сопствену иницијативу,
12. одлучује о покретању поступка за увођење самодоприноса и утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса,
13. усваја етички кодекс понашања функционера и
14. одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и
Статутом, одлукама града или када Скупштина тако одлучи.

Члан 86.
За пуноважно одлучивање на седници потребно је да седници присуствује већина укупног броја одборника.
Ако председник Скупштине пре гласања посумња да седници присуствује већина одборника, наложиће пребројавање или прозивање. Пребројавање или прозивка пре

Члан 90.
Скупштина на седници одлучује јавним гласањем, осим
ако законом, Статутом, овим пословником или одлуком
Скупштине није одређено да се гласа тајно.
Одборници гласају изјашњавањем за предлог или против предлога или се уздржавају од гласања.

Члан 85.
Сваки одборник може дa укаже на повреду одредаба пословника и то непосредно по учињеној повреди.
Одборник не може да укаже на повреду на коју је већ
указано.
Одборнику који затражи да говори о повреди овог пословника председник Скупштине даје реч одмах по завршеном излагању претходног говорника.
Одборник је дужан да наведе који је члан овог пословника по његовом мишљењу повређен, да га цитира и образложи у чему се састоји повреда, с тим што може говорити
најдуже три минута.
Председник Скупштине је дужан да да објашњење поводом изречене примедбе и уколико сматра да је повреда
учињена, дужан је да учињену повреду отклони.
Ако одборник није задовољан датим објашњењем, председник Скупштине позива одборнике да се без расправе,
гласањем изјасне о постојању повреде овог пословника.
Уколико Скупштина утврди да је пословник повређен,
одлучиће и о начину на који ће та повреда бити исправљена, односно отклоњена.
Председник може одредити паузу да би се отклонила повреда пословника.
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Члан 95.
Опомена се изриче одборнику који:
– приђе говорници без дозволе председника Скупшти-

У гласању о потврђивању мандата одборника могу
учествовати и кандидати за одборнике чији мандати се потврђују.
Члан 91.
Јавно гласање се врши дизањем руке или поименично –
прозивком.
Када се гласа дизањем руке, председник Скупштине
прво позива да се изјасне одборници који гласају „за”, затим
они који гласају „против” и најзад, одборници који су „уздржани”.
Одборник који се на позив председника Скупштине није
изјаснио дизањем руке, сматра се да није гласао.
Поименично се гласа тако што одборници по прозивци
изјављују да гласају „за” или „против” или да су „уздржани”.
Поименично гласање прозивком врши се ако то одреди
председник Скупштине или ако Скупштина тако одлучи,
без расправе, на предлог одборника, ради тачног утврђивања резултата гласања.
Члан 92.
Скупштина може одлучити да гласање буде тајно, на
предлог једног одборника.
Тајно гласање врши се на гласачким листићима који су
исте величине, облика и боје и оверени печатом Скупштине, заокруживањем „за” или „против” предлога, односно
приликом избора и именовања заокруживањем редног
броја испед имена кандидата за кога се гласа.
Између више предложених кандидата чија су имена наведена на гласачком листићу гласа се за једног од кандидата,
заокруживањем редног броја испред његовог имена и презимена а у случају да је предложен само један кандидат, гласа се заокруживањем „за” или „против” предложеног кандидата.
Сваки одборник по прозивци добија гласачки листић.
Неважећим гласачким листићима сматрају се они из
којих се не може тачно утврдити да ли је одборник гласао
„за” или „против” предлога, на коме је заокружен већи број
кандидата од броја који се бира или који није попуњен.
Одредбе овог пословника које уређују избор председника Скупштине и избор извршних органа Скупштине тајним
гласањем сходно се примењују на доношење других одлука
односно аката тајним гласањем.
Члан 93.
Тајним гласањем руководи председник Скупштине, а
помажу му секретар Скупштине и по један одборник из две
највеће одборничке групе у Скупштини, ако овим пословником није другачије одређено.
Уколико једна од две одборничке групе одбије да предложи одборника који ће помагати председавајућем, то право стиче следећа одборничка група по броју одборника.
По завршеном гласању председник Скупштине утврђује
резултате гласања и објављује да ли је предлог прихваћен
или одбијен.
5. Одржавање реда на седници
Члан 94.
О реду на седници Скупштине стара се председник
Скупштине.
За повреду реда на седници председник Скупштине
може да изрекне меру опомене или одузимања речи.
Скупштина на предлог председника Скупштине може да
изрекне и меру удаљења са седнице.
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не;
– говори пре него што је од председника Скупштине добио реч;
– и после опомене председника Скупштине настави да
говори по истеку времена или и даље говори о питању које
није на дневном реду седнице;
– прекида говорника у излагању или добацује, односно
на други начин омета говорника у излагању;
– износи чињенице и оцене које се односе на приватни
живот других лица;
– употребљава псовке и увредљиве изразе;
– другим поступцима нарушава ред на седници, омета
ефикасност рада Скупштине или на други начин поступа
противно одредбама овог пословника.
Члан 96.
Мера одузимања речи изриче се одборнику који својим
говором нарушава ред на седници или повређује одредбе
овог пословника, а већ му је на тој седници два пута изречена мера упозорења , тј.опомена из претходног члана овог
пословника.
Одборник, коме је изречена мера одузимања речи, а који
се у време изрицања мере налази за говорницом, дужан је
да одмах прекине излагање и напусти говорницу, у супротном председник Скупштине искључује озвучење.
Мера одузимања речи не односи се на право одборника
на реплику у даљем току седнице.
Члан 97.
Мера удаљења са седнице изриче се одборнику који и
после изречене мере опомене, односно мере одузимања
речи, омета или спречава рад на седници или на седници
вређа Скупштину, одборнике, односно друге учеснике на
седници или употребљава изразе који нису у складу са достојанством Скупштине.
Мера удаљења са седнице може се изрећи одборнику и
без претходно изречених мера, у случају поступања којим
се угрожава физички или морални интегритет учесника седнице односно на други начин грубо омета рад Скупштине.
Одборник може бити удаљен само са седнице на којој је
повредио ред.
Одборник коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се одржава седница,
а ако то не учини председник Скупштине може одредити
паузу, односно наложити служби обезбеђења да одборника
удаљи из сале.
Одборник коме је изречена мера удаљења ca седнице не
сматра ce присутним на седници и губи право на новчану
накнаду за вршење одборничке функције на конкретној седници.
Ако председник Скупштине редовним мерама не може
да одржи ред на седници, одредиће кратак прекид седнице
и обезбедити услове за наставак седнице.
Члан 98.
Одредбе о одржавању реда на седници Скупштине примењују се и на све друге учеснике у раду седнице Скупштине односно присутне на седници.
Члан 99.
Председник Скупштине одређује места за седење која се
резервишу за председника градске општине, заменика градске општине, чланове Већа, помоћнике председника, начелника Управе.
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6. Записници и тонски запис

2. Предлагање одлуке

Члан 100.
О раду на седници Скупштине води се записник.
О вођењу записника стара се секретар Скупштине, а
усвојени записник потписују председник Скупштине, обрађивач записника и секретар Скупштине.
У записник се обавезно уноси: време и место одржавања седнице; име председавајућег седницом и записничара; имена оправдано и неоправдано одсутних одборника;
имена лица која су присуствовала седници по позиву и као
гости; кратак ток седнице са назнаком питања о којима се
расправљало и одлучивало и именима говорника; резултат
гласања о појединим питањима са подацима о броју одборника који су гласали за, против, били уздржани и који нису
гласали; назив свих аката донетих на седници; изречене
мере на седници.
Председник Скупштине може формулисати поједине
закључке који се уносе у записник. Исто то право има и
сваки говорник у погледу формулације својих предлога и
мишљења.
Оригинал записника чува се у документацији Скупштине, а препис записника доставља се одборницима уз позив
за наредну седницу.
Усвојени записник прилаже се материјалу разматраном
на седници Скупштине.

Члан 103.
Предлог одлуке може да поднесе Веће, председник градске општине, сваки одборник Скупштине и 500 бирача са
територије градске општине, односно други овлашћени
предлагач у складу са Статутом и другим општим актима
Скупштине.
Предлог одлуке подноси се у облику у коме се одлука доноси и мора бити образложен.
Образложење мора да садржи правни основ и разлоге за
доношење одлуке, објашњење циља који се жели постићи,
образложење конкретних решења и процену износа финансијских средстава потребних за спровођење одлуке.
Предлог одлуке упућује се и надлежном радном телу и
Већу кад оно није предлагач.

Члан 101.
Ток седнице Скупштине снима се тонски како би се
обезбедио аутентичан и потпун ток и текст седнице.
Тонски запис о току седнице представља саставни део
документације Скупштине који се чува пет година, за мандатни период Скупштине и годину дана после истека мандата одређеног сазива Скупштине.
Тонски запис по правилу служи за потребе стручне
службе Скупштине.
Изузетно, тонски запис са одређене седнице Скупштине
по поднетом захтеву могу користити и други државни органи, ако то одобри Мандатно-имунитетска комисија.
Сваки одборник Скупштине има право да стручној
служби Скупштине у року од 15 дана од дана одржавања седнице, поднесе писани захтев да му се омогући да у службеним просторијама градске општине преслуша тонски запис
свог излагања и излагање другог одборника које се на њега
односи.
Ако одборник жели да ауторизује текст свог излагања са
Скупштине на основу тонског записа, на његов захтев поднет у року од 30 дана од дана одржавања седнице омогућиће
му се тонски препис његовог излагања, који ће сачинити
стручна служба Скупштине.
Секретар Скупштине градске општине стара се да се
одборнику обезбеде права из овог члана.
VI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА У СКУПШТИНИ
1. Акти које доноси Скупштина
Члан 102.
Скупштина доноси: одлуку, програм, стратегију, план,
решење, закључак, пословник, препоруку, друге акте у
складу са законом, Статутом града Београда, Статутом и
овим пословником и доноси аутентично тумачење прописа
чији је доносилац.
Скупштина доноси годишњи програм рада на предлог
председника Скупштине.

Члан 104.
Радна тела Скупштине и Веће, могу предложити Скупштини да прихвати предлог одлуке у целини или предложити да Скупштина донесе одлуку у тексту измењеном, делом
или у целини, у односу на текст који је поднео предлагач
или да предлог одлуке не прихвати.
Члан 105.
Предлагач одлуке, односно овлашћени представник
предлагача, може, на почетку расправе, да изложи допунско
образложење предлога. Он има право да учествује у расправи све до њеног закључења, да даје објашњења и износи
своје мишњење.
По окончању расправе, предлагач, односно овлашћени
представник предлагача има право на завршну реч.
Члан 106.
Предлагач одлуке има право да без образложења, повуче
предлог одлуке у току седнице, а најкасније до почетка гласања о предлогу одлуке у целини.
Члан 107.
При предлагању других аката из члана 102. овог пословника сходно се примењују одредбе овог пословника о доношењу одлука.
3. Амандман
Члан 108.
Предлог за измену и допуну предлога одлуке подноси се
председнику Скупштине у облику амандмана. Амандман
може поднети одборник, Веће, председник или заменик
председника градске општине, стално радно тело Скупштине и најмање 500 бирача са пребивалиштем на територији
градске општине.
Амандман се подноси у писаном облику, са образложењем.
Амандман се подноси председнику Скупштине почев
од дана упућивања предлога општег акта одборницима, а
најкасније 24 часа пре часа који је одређен за почетак седнице.
Изузетно од става 3. овог члана, амандман на предлог
одлуке или другог општег акта који се, у складу са овим
пословником, доноси по хитном поступку и амандман на
предлог којим је допуњен дневни ред седнице, може се поднети до почетка расправе о том предлогу.
Предлагач одлуке односно, другог општег акта може подносити амандмане на тај предлог све до почетка гласања.
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О амандману се обавезно изјашњава предлагач, односно
овлашћени представник предлагача и Веће кад оно није
предлагач, у смислу да ли се одбацује као неблаговремен,
одбија или прихвата.
Ако предлагач прихвати амандман, амандман постаје
саставни део предлога одлуке, односно, другог општег акта
и о њему се посебно не одлучује.
Подносилац амандмана не може подносити више амандмана на исти члан предлога одлуке или другог општег акта.
Члан 109.
Скупштина посебно одлучује о сваком амандману осим
о амандману који је постао саставни део предлога одлуке
односно другог општег акта.
Скупштина може, на предлог председника Скупштине,
обједињено гласати о више амандмана истовремено.
Скупштина одлучује о поднетим амандманима по редоследу чланова предлога одлуке односно, другог општег
акта.
Ако је поднето више амандмана на исти члан предлога одлуке, односно, другог општег акта прво се одлучује о
амандману којим се предлаже брисање тог члана, а затим о
амандманима којима се предлаже измена одредбе тог члана.
4. Аутентично тумачење
Члан 110.
Предлог за доношење аутентичног тумачења прописа
чији је доносилац Скупштина, може поднети свако правно
или физичко лице и исти се подноси у писаном облику и
мора бити образложен.
Скупштина доноси аутентично тумачење прописа чији
је доносилац, по поступку предвиђеном овим Пословником
за доношење тог прописа.
Изузетно од става 2. овог члана, Скупштина може, на
предлог председника Скупштине, утврдити аутентично тумачење одредаба овог пословника, на седници на којој се то
питање постави.
5. Хитан поступак
Члан 111.
Предлагач акта може до часа одређеног за почетак седнице Скупштине предложити да се одређени акт разматра
и усваја на тој седници без претходног разматрања акта у
радним телима Скупштине, ако за доношење појединог акта
постоји неодложна потреба или ако би недоношење таквог
акта у одређеном року имало или могло имати штетне последице по интересе грађана или правних лица, односно за
обављање послова из надлежности градске општине.
Писани предлог за допуну предложеног дневног реда по
хитном поступку, са образложењем хитности, доставља се
заједно са актом који се предлаже сачињеним у складу са
овим Пословником.
Предлагач акта у образложењу мора навести разлоге
због којих се тражи хитан поступак.
Предлог акта који се доноси по хитном поступку мора
се доставити председнику Скупштине и одборницима
најкасније до почетка седнице.
Члан 112.
О предлогу за уношење акта у дневни ред седнице по
хитном поступку Скупштина одлучује без расправе. Пре
гласања о том питању Скупштина може саслушати образложење предлагача.
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Ако Скупштина усвоји предлог да се акт разматра по
хитном поступку, предлог акта се уноси у дневни ред исте
седнице.
Скупштина може у току седнице затражити хитно
мишљење надлежног радног тела Скупштине и Већа када
оно није предлагач.
6. Скраћени поступак
Члан 113.
У скраћеном поступку одлучује се без претходне
расправе.
Члан 114.
У скраћеном поступку Скупштина може одлучивати о
појединачним актима.
Одлучивање у скраћеном поступку може да се спроведе
само ако су предлози аката из става 1. овог члана у предлогу
дневног реда груписани у посебном одељку и означени као
„предлози о којима се одлучује у скраћеном поступку”.
Члан 115.
У материјалу који се одборницима доставља уз позив за
седницу мора се у прописаној форми изложити пуна садржина акта о којем се одлучује у скраћеном поступку и образложење предлога.
Члан 116.
Одборник може затражити да се одређени предлог издвоји из скраћеног и стави у редован поступак, о чему се
Скупштина изјашњава гласањем.
Пре утврђивања дневног реда седнице председник
Скупштине пита да ли има захтева за отварање расправе о
поједином питању из групе предлога „предлозима о којима
се одлучује у скраћеном поступку”.
Приликом утврђивања дневног реда председник
Скупштине је дужан да упозна одборнике са предлозима
да се поједине тачке из групе „предлога о којима се одлучује у скраћеном поступку”, пребаце из скраћеног у редован
поступак, уколико су такви предлози поднети до почетка
седнице.
Уколико се Скупштина изјасни да се одређено питање
разматра у редовном поступку председник Скупштине то
саопштава, па се предлози за које је захтевано отварање
расправе издвајају из групе „предлога о којима се одлучује
у скраћеном поступку” и о њима се расправља и одлучује
одвојено.
По усвајању дневног реда, председник Скупштине ставља на гласање све предлоге који су остали у групи „предлога о којима се одлучује у скраћеном поступку” и о њима
се гласа у целини – истовремено.
По завршеном гласању председник Скупштине констатује да су усвојени сви предлози о којима се одлучује у
скраћеном поступку, а у записник са те седнице појединачно се наводе сви акти који су усвојени.
7. Потписивање и објављивање аката и употреба печата
Скупштине
Члан 117.
Акте донете на седници Скупштине потписује председник Скупштине или заменик председника Скупштине уколико је председавао Скупштином. Изворник акта поднетог
на потпис председнику Скупштине својим потписом претходно оверава секретар Скупштине.
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Скупштина по садржини и величини има два истоветна
печата, обележена бројем I или II пречника 32 mm, који се
користе за оверу аката донетих на седници Скупштине, изворника и отправака и оверу пратећих аката у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине.
Скупштина има један мали печат са истоветном садржином као печат из става 2. овог члана, пречника од 28 mm,
који се користи за оверу одборничких легитимација и других аката у вези остваривања права одборника.
Члан 118.
Изворник акта у тексту који је усвојен на седници
Скупштине, потписан од стране председника Скупштине и
оверен печатом Скупштине, чува се трајно у документацији
Скупштине.
На основу изворника акта сачињавају се отправци акта
који су истоветне садржине као изворник акта.
О изради изворника аката и њихових отправака, о чувању изворника аката и њиховој евиденцији, објављивању
аката и њиховом достављању заинтересованим органима
и организацијама стара се стручна служба Управе градске
општине за скупштинске послове и прописе.
Члан 119.
Исправљање грешака у донетим општим и појединачним актима након њиховог издавања, врши Скупштина
посебним закључком, сходном применом одредаба закона.
Исправка грешке производи правно дејство од дана од кога
производи правно дејство акт који се исправља.
Изузетно, председник Скупштине може, без доношења посебног закључка, вршити исправљање очигледних
техничких грешака у именима или бројевима, писању или
рачунању, као и друге очигледне нетачности у општим и
појединачним актима које је донела Скупштина, пре њиховог издавања, на основу расположиве документације и важећих прописа.
О исправци у смислу става 2. овог члана уписује се белешка на изворник акта и исту потписују председник и секретар Скупштине, а о извршеној исправци одборници се
обавештавају кроз записник са седнице Скупштине на којој
је акт донет.
Стручна служба Скупштине може, након сравњења
текста објављеног акта са његовим изворником, вршити
исправке уочених техничких грешака у актима објављеним у „Службеном листу града Београда” чији је доносилац
Скупштина.

Број 6 – 43

Скупштина је дужна да у складу са Статутом распише
референдум на предлог који поднесе најмање 10% бирача са
пребивалишта на територији градске општине, који су уписани у бирачки списак на дан предаје предлога, за расписивање референдума.
Члан 122.
Предлог за расписивање референдума из члана 121. став
1. овог пословника разматра стално радно тело у чијем су
делокругу питања о којима се предлаже одлучивање на референдуму. Представник подносиоца предлога позива се на
седницу сталног радног тела.
Предлог за расписивање референдума разматра и Веће,
ако оно није предлагач.
Надлежно стално радно тело и Веће дају мишљење
Скупштини о предлогу за расписивање референдума.
Члан 123.
Ако усвоји предлог за расписивање референдума,
Скупштина доноси акт о расписивању референдума којим
се утврђује текст питања о коме се грађани изјашњавају, односно одређује предлог одлуке или другог акта из њене надлежности који се износи на референдум.
Акт о расписивању референдума доноси се већином
гласова од укупног броја одборника.
Референдум се спроводи на начин и по поступку
утврђеном законом.
Ако се на референдум износи одређено питање на изјашњавање, резултат референдума у складу са Статутом обавезује Скупштину у погледу уређивања тог питања, осим у
случају изјашњавања на саветодавном референдуму.
VIII. РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОСРЕДНЕ
РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ ИЛИ ВАНРЕДНОГ
СТАЊА
Члан 124.
Рад Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у
рату и у случају ванредног стања, уређују се посебном одлуком Скупштине.
Одредбе овог пословника примењују се у раду Скупштине у случају непосредне ратне опасности, у рату и у случају
ванредног стања, ако одлуком из става 1. овог члана или законом није другачије одређено.

VII. ПОСТУПАК ЗА РАСПИСИВАЊЕ ОПШТИНСКОГ
РЕФЕРЕНДУМА

Члан 125.
Председник Скупштине у случају непосредне ратне
опасности, ратног или ванредног стања
–одређује време и место одржавања седница Скупштине;
– одлучује о начину позивања одборника на седнице и
начину и роковима достављања материјала за те седнице;
– одређује, по потреби, посебан начин вођења, издавања
и чувања магнетофонских записа и записника ca седнице
Скупштине и њених сталних радних тела;
– одређује да се предлози одлука и други општи акти и
други материјали не стављају на располагање средствима
јавног информисања, док Скупштина другачије не одлучи;
– одлучује о начину рада и извршавања задатака стручних служби Скупштине.

Члан 121.
Скупштина може одлучити да поједино питање из своје
надлежности изнесе на референдум, на предлог најмање
једне трећине одборника, председника Скупштине, председника градске општине и Већа.

Члан 126.
У случају непосредне ратне опасности, за време ратног
или ванредног стања, предлози одлука, других прописа и
општих аката, које разматра Скупштина могу се изнети на
разматрање и одлучивање без претходног разматрања у надлежним радним телима, уколико тако Скупштина одлучи.

Члан 120.
Акти из члана 102. овог пословника за које Скупштина
при њиховом доношењу одреди или ако је то прописано,
објављују се у „Службеном листу града Београда”.
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Члан 127.
Одборници су дужни да у случајевима непосредне ратне опасности, ратног или ванредног стања, извештавају секретара Скупштине о свакој промени адресе пребивалишта
или боравишта.
IX. ЈАВНОСТ РАДА СКУПШТИНЕ
Члан 128.
Рад Скупштине доступан је јавности.
Представници средстава јавног информисања имају
право да присуствују седницама Скупштине и њених радних тела ради обавештавања јавности о њиховом раду.
За јавност рада Скупштине одговоран је председник
Скупштине.
Члан 129.
Седници Скупштине имају право да по одобрењу председника Скупштине, присуствују и грађани, осим када се
седница држи без присуства јавности.
Председник Скупштине може ограничити укупан број
грађана који може да присуствује седници, ако је то потребно ради обезбеђивања несметаног тока седнице.
Члан 130.
Скупштина и њена радна тела, на образложени предлог
председника Скупштине, сталног радног тела, Већа и најмање десет одборника, изузетно могу ограничити или искључити јавност из свог рада, у складу са законом.
О предлогу из става 1. овог члана Скупштина одлучује
гласањем без расправе.
Члан 131.
Представницима средстава јавног информисања стављају се на располагање предлози одлука, других прописа и
општих аката, као и информативни и документациони материјали о питањима из рада Скупштине и њених радних
тела.
Представницима средстава јавног информисања обезбеђују се потребни услови за праћење рада на седницама
Скупштине и њених радних тела.
Члан 132.
Скупштина може да изда службено саопштење за средства јавног информисања.
Текст службеног саопштења саставља надлежна служба
Управе градске општине, а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.
Конференцију за штампу, у вези са питањима која разматра Скупштина, може да одржи председник Скупштине
и заменик председника Скупштине.
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– усвојени записник са седнице Скупштине,
– одлуке и други акти донети на седници Скупштине,
као и значајнији информативни и документациони материјали везани за рад Скупштине и њених радних тела,
– извештаји радних тела који су поднети Скупштини
поводом материјала које су разматрали,
– предлози одлука и других аката, као и других аката за
које је јавност посебно заинтересована.
О објављивању аката из става 1. овог члана стара се заменик секретара Скупштине са стручном службом Упаве
градске општине.
X. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ОДБОРНИКА
Члан 135.
Одборник је дужан да учествује у раду Скупштине и
радних тела чији је члан.
Председник Скупштине може да одобри одборнику одсуство са седнице, о чему обавештава Скупштину.
Члан 136.
Одборник не може бити позван на кривичну одговорност, притворен или кажњен због изнетог мишљења или
давања гласа на седници Скупштине и радних тела.
Члан 137.
Одборник има право да буде обавештаван о свим питањима чије му је познавање потребно ради вршења функције одборника.
Ради потпунијег обавештавања, одборницима се редовно достављају службене публикације и информативни и документациони материјали о питањима која су на дневном
реду седнице Скупштине и о другим питањима из делокруга Скупштине.
Члан 138.
Одборник има право да писмено тражи обавештења и
објашњења од председника и секретара Скупштине, председника сталних радних тела Скупштине и начелника Управе градске општине о питањима која се односе на послове
из оквира њихових права и дужности, а која су му потребна
за вршење функције одборника.
О припремању одговора из става 1. овог члана стара се
секретар Скупштине.

Члан 133.
Радио станице и телевизијске станице могу преносити
ток седнице Скупштине, уколико Скупштина друкчије не
одлучи.

Члан 139.
Одборник има право да постави одборникчко питање.
Одборник поставља одборничко питање између две
седнице, у писаном облику, непосредно председнику
Скупштине, а изузетно може га, у усменом или писаном облику, поставити на крају седнице Скупштине, по исцрпљеном дневном реду.
Одборник има право да усмено постави одборничко питање у једном обраћању, у трајању до три минута.
О припремању одговора на питања одборника од стране
надлежних служби, органа и организација стара се секретар Скупштине.

Члан 134.
У циљу обавештавања јавности о раду Скупштине и њених радних тела, на интернет презентацији органа градске
општине могу се објавити:
– обавештење о времену и месту одржавања седнице
Скупштине са предлогом дневног реда,

Члан 140.
Приликом постављања одборничког питања, одборник треба да се изјасни да ли жели да се на питање одговори усмено или у писаном облику, непосредно њему
или свим одборницима, ван седнице или на седници
Скупштине.
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На постављено одборничко питање надлежни субјект дужан је да достави одговор у року од 30 дана од пријема захтева за припрему истог и исти се одборнику по правилу доставља на првој наредној седници Скупштине у писаном облику.
Ако због потребе прикупљања података и информација
или из других разлога није могуће дати одговор на одборничко питање на наредној седници, председник Скупштине
може, на захтев органа надлежног за давање оговора, да одреди дужи рок, о чему обавештава одборника који је поставио питање.
На одборничко питање постављено на седници одговара
се, ако је могуће, на истој седници, а ако то није могуће, на
првој наредној седници.
Када се одговор на одборничко питање не даје на истој
седници на којој је питање постављено, одговор се, по правилу, даје у писаном облику одборнику који је одборничко
питање поставио.
На захтев одборника који је питање поставио, одговор
се доставља и свим одборницима преко њихове одборничке
групе.
Члан 141.
Одговор мора бити кратак, јасан и директан и, по правилу, треба да садржи предлоге за решавање проблема на
које се питање односи.
Члан 142.
Приликом утврђивања дневног реда одборник који
је поставио питање поводом добијеног одговора, може
предложити да се питање на које се одговор односи уврсти
у дневни ред седнице и о истом отвори расправа.
О предлогу из става 1. овог члана одлучује Скупштина.
Када одборници прихвате да се о питању на које се односи одговор води расправа, то питање се увршћује у дневни ред наредне седнице као последња тачка дневног реда,
ако Скупштина не одлучи другачије.
Члан 143.
Управа градске општине обезбеђује, у оквиру својих задатака, услове за вршење функције одборника и на њихово
тражење, по налогу начелника Управе:
– пружа им стручну помоћ у изради предлога које они
подносе Скупштини и радним телима Скупштине;
– обезбеђује им коришћење „Службеног листа града Београда”, као и допунску документацију за поједина питања
која су на дневном реду Скупштине или њених радних тела;
– стара се о обезбеђењу услова за рад одборничких
група.
Служба за скупштинске послове и прописе обавља
стручне, организационе и административно техничке послове за потребе Скупштине и радних тела Скупштине у
складу са делокругом рада утврђеним Одлуком о управи
градске општине.
Члан 144.
Одборник има право на накнаду трошкова за вршење
одборничке функције, накнаду за учешће у раду на седницама Скупштине и друга примања у складу са посебном одлуком Скупштине.
Члан 145.
Одборнику се, после извршене потврде мандата, издаје
посебна легитимација.
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Комисија за кадровска и административна питања прописује садржину, облик и начин издавања легитимације и
вођење евиденције издатих легитимација.
XI. ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ
Члан 146.
Скупштина доноси Пословник, односно одлучује о измени или допуни пословника већином гласова од укупног
броја одборника.
Предлог акта из става 1. овог члана сачињен у складу
са чланом 103. овог пословника, може поднети председник
Скупштине, одборничка група или најмање 15 одборника.
XII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 147.
Даном ступања на снагу овог пословника престаје да
важи Пословник Скупштине градске општине Обреновац
(„Службени лист града Београда” број 44/08).
Члан148.
Стручна служба Скупштине у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог пословника извршиће уништавање
тонских записа (магнетофонских трака великих и малих и
CD-ова) са седница свих сазива Скупштине до Скупштине
у садашњем сазиву, чији тонски записи ће се чувати до истека рока утврђеног овим пословником.
Члан 149.
Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020-11, 3. марта 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. марта 2011. године, на основу члана 43. став 1.
и члана 63. став 1. Закона о буџетском систему („Службени
гласник РС”, бр. 54/09, 73/10 и 101/10 ) и члана 24. тачке 2.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, бр. 44/08 и 4/10 и 15/10), на предлог Већа градске општине Обреновац са седнице одржане 25. фебруара
2011. године, донела је

ПРВУ ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2011. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету градске општине Обреновац за 2011.
годину („Службени лист града Београда”, број 49/10) члан 1.
мења се и гласи:
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18. март 2011.

„Примања и издаци буџета градске општине Обреновац за 2011. годину, утврђени су у следећим износима:
Опис – БУЏЕТ 2011. ГОДИНЕ

Економска
класифик.

1
I
1.

2.

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

2.268.445.000

Уступљени приходи

930.491.000

Порез на приход од самосталне делатности

711

Порез на приход од пољопривреде
и шумарства

711

Порез на земљиште

711

Порез на приход од продаје непокретности

711

Порез на наслеђе и поклон

713

6.000.000

Порез на пренос апсолутних права

713

61.780.000

Накнада за моторна и друмска возила

714

15.000.000

Трансфери из РС

733

147.711.000

Наменски трансфер од републике

733

Наменски трансфери oд виших нивоа власти

733

1.000.000

Tрансфери између истих нивоа власти

781

650.000.000

Изворни приходи

31.000.000

18.000.000

1.337.354.000

Порез на имовину

713

175.000.000

Накнада за загађивање животне средине

714

656.000.000

Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине

714

Накнада за коришћење грађев. земљишта

741

Приходи од закупа пословног простора

742

50.000.000

714-716

13.000.000

Камате

741

66.000.000

Приходи органа

742

8.000.000

Административне таксе

742

2.000.000

Новчане и мандатне казне

743

154.000

Мешовити приходи

745

12.200.000

771-772

5.000.000

Меморандумске ставке за рефундацију расхода

II

4
2.904.212.000

Комуналне таксе

3.

2

Примања

Капитални приходи

350.000.000

600.000

Примања од продаје непокретности

811

100.000

Издаци

4+5

2.886.212.000
2.670.981.000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

4

1.

Расходи за запослене

41

231.142.000

2.

Коришћење роба и услуга

42

1.593.675.000

3.

Отплате камата

44

8.200.000

4.

Субвенције

45

631.000.000

47

118.780.000

5.

Издаци за социјалну заштиту

6.

Остали расходи

48,49

58.310.000

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ

4631-41

29.874.000

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ

4632-42

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

5

215.231.000

Примања по основу продаје финансијске
имовине и отплате кредита

92

500.000

2.

Задуживање

91

2.1.

Задуживање код домаћих кредитора

911

2.2.

Задуживање код страних кредитора

912

3.

ОТПЛАТА ДУГА

3.1.

Отплата дуга домаћим кредиторима

611

3.2.

Отплата дуга страним кредиторима

612

3.3.

Отплата дуга по гаранцијама

613

4.

Набавка финансијске имовине

IV

Нето финансирање (1+2-3-4)

V

Вишак прихода из ранијих година / извор финансирања 13/

III

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања и отплата дуга и набавка финансијске имовине

1.

61
18.000.000

62

3

635.767.000
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Члан 2.

Члан 2. одлуке мења се и гласи:
„Буџет градске општине Обреновац за 2011.годину
састоји се од:
– текућих прихода и примања у износу од 1.754.212.000
динара;
– трансфера између буџетских корисника у износу од
650.000.000 динара;
– расхода и издатака у износу од 2.254.212.000 динара и
– буџетског суфицита у износу од 635.767.000 динара”.
Члан 3.
У текстуалнoм делу члан 10. мења се и гласи:
„Средства буџета градске општине Обреновац за 2011.
годину у износу од 2.250.645.000 динара, средства социјалних доприноса у износу од 5.000.000 динара, средства сопствених прихода директних и индиректних корисника
буџета у укупном износу од 11.800.000 динара, донација од
осталих нивоа власти у износу од 1.000.000 динара и средства буџетског суфицита у износу од 635.767.000 динара
распоређују се по корисницима и то:
У табеларном делу члана 10. Одлуке долази до промена у
разделима на следећи начин:
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 1,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 411 „Плате и додаци запослених”, извор
финансирања 01, износ од „107.329.000” динара, замењује се
износом од „98.847.235‘‘ динара, додаје извор финансирања
13 у износу од „8.481.765‘‘ динара, тако да укупан износ од
„107.329.000‘‘ динара остаје непромењен.
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 2,
функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 412 „Социјални доприноси на терет
послодавца”, извор финансирања 01, износ од „19.285.000”
динара, замењује се износом од „17.766.765” динара, додаје
извор финансирања 13 у износу од „1.518.235‘‘ динара, тако
да укупан износ од „19.285.000‘‘ динара остаје непромењен;
– У разделу 1 – Управа градске општине, позиција 8, функционална класификација 130 – Опште услуге, економска класификација 421 „Стални трошкови”, извор финансирања 01, износ од „16.288.000” динара, замењује се износом од „26.288.000”
динара, извор финансирања 13, износ од „10.667.000‘‘ динара,
замењује се износом од „667.000‘‘ динара, тако да укупан износ
од „26.955.000‘‘ динара, остаје непромењен;
– Извори финансирања за раздео 1 – Управа градске
општине остају непромењени.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
64, функционална класификација 620– Развој заједнице,
економска класификација 411 „Плате и додаци запослених”, извор финансирања 01 износ од „47.565.000” динара,
замењује се износом од „28.065.000” динара, додаје се извор
финансирања 13 у износу од „19.500.000‘‘ динара, тако да
укупан износ од „47.565.000‘‘ динара остаје непромењен;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 65,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 412 „Социјални доприноси на терет
послодавца” извор финансирања 01, износ од „8.564.000”
динара, замењује се износом од „5.064.000” динара, додаје се
извор финансирања 13 у износу од „3.500.000‘‘ динара, тако
да укупан износ од „8.564.000” динара, остаје непромењен.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
68, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 416 „Награде, бонуси и остали
посебни расходи” додаје се извор 04 у износу од „1.000.000”
динара, тако да се укупан износ од „600.000‘‘ динара замењује се износом од „1.600.000” динара;
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– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
70, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 421 „Стални трошкови – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „10.500.000”
динара, замењује се износом од „10.560.000” динара, извор
финансирања 04 у износу од „1.650.00.000‘‘ динара, замењује
се износом од „1.590.000‘‘ динара, тако да укупан износ од
„12.150.000” динара, остаје непромењен.
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
72, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 423 „Услуге по уговору – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „9.250.000”
динара, замењује се износом од „10.550.000” динара, остали извори финансирања остају непромењени, тако да се
укупан износ од „10.750.000” динара замењује износом од
„12.050.000‘‘ динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
74, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 424 „Специјализоване услуге
– природне површине „ извор финансирања 01, износ од
„252.000.000” динара, замењује се износом од „248.000.000”
динара, тако да се укупан износ од „252.000.000” динара, замењује износом од „248.000.000‘‘ динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
75, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 424 „Услуге очувања животне
средине и геодетске услуге” извор финансирања 01, износ
од „7.800.000” динара, замењује се износом од „4.300.000”
динара, извор финансирања 04 износ од „2.000.000‘‘ динара, замењује се износом од „2.500.000‘‘ динара, тако да
укупан износ од „9.800.000” динара, замењује износом од
„6.800.000‘‘ динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
80, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање – уређење терена” извор финансирања 01, износ од
„11.525.000” динара, замењује се износом од „26.095.000”
динара, извор финансирања 13 износ од „15.375.000‘‘ динара, замењује се износом од „3.105.000‘‘ динара, тако да
укупан износ од „26.900.000” динара замењује износом од
„29.200.000‘‘ динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
82, функционална класификација 620 – Развој заједнице,
економска класификација 426 „Материјал – редовна делатност” извор финансирања 01, износ од „5.600.000” динара, замењује се износом од „5.500.000” динара, тако да се
укупан износ од „5.600.000” динара замењује износом од
„5.500.000‘‘ динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција 85,
функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 485 „Накнада штете од државних органа „ извор финансирања 01, износ од „18.500.000” динара,
замењује се износом од „22.440.000” динара, извор финансирања 04 износ од „3.500.000‘‘ динара, замењује се износом од
„3.560.000‘‘ динара, тако да се укупан износ од „22.000.000”
динара замењује износом од „26.000.000‘‘ динара;
– У разделу 4 – Јавно предузеће за изградњу, позиција
90, функционална класификација 620 – Развој заједнице, економска класификација 511 „Зграде и грађевински
објекти – уређење терена „ извор финансирања 01, износ
од „13.000.000” динара, замењује се износом од „23.730.000”
динара, извор финансирања 13 износ од „36.000.000‘‘ динара, замењује се износом од „25.270.000‘‘ динара, тако да укупан износ од „49.000.000” динара остаје непромењен;
Извори финансирања за раздео 4 – Јавно предузеће за
изградњу – 04 „Сопствени приходи‘‘ износ од „10.000.000‘‘
динара замењује се износом од „11.500.000‘‘ динара, остали
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извори финансирања остају непромењени, тако да се укупан износ од „901.500.000‘‘ динара, замењује износом од
„903.000.000‘‘ динара.
Изменама у структури Извора финансирања за раздео
од 1–6, мења се и укупна структура Извора финансирања за
раздео од 1-6:
04-Сопствени приходи, износ од „10.300.000” динара, замењује се износом од „11.800.000” динара;
Остали извори финансирања остају непромењени, тако
да се укупан износ од „2.902.712.000” динара замењује износом од „2.904.212.000‘‘ динара.
Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 400-1, 3. марта 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници
одржаној 3. марта 2011. године, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, број 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 95. Пословника
Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист
града Београда”, број 44/08) а у вези чланa 5. Статута Сталне
конференције градова и општина – Савеза градова и општина Србије бр. 909/1 од 7. децембра 2010. године, донела је

ОД Л У КУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ОБРЕНОВАЦ У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И
ОПШТИНА – САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ
1. Скупштина градске општине Обреновац потврђује да је
градска општина Обреновац чланица Сталне конференције
градова и општина – Савеза градова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македонска 22. (у даљем тексту: СКГО).
2. Скупштина градске општине Обреновац потврђује
да прихвата све одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38.
Скупштина СКГО, одржана 7. децембра 2010. године.
3. Скупштина градске општине Обреновац потврђује да
у складу са Статутом СКГО, градска општина Обреновац
преузима обавезу:
– да активно доприноси остваривању циљева СКГО,
– да учествује, у складу са интересовањем, у активностима СКГО,
– да обезбеди да њени представници обављају функцију
у органу СКГО на коју је изабрана градска општина Обреновац,
– да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком
Скупштине СКГО
– и да обавља друге активности које му повере
Скупштина и Председништво СКГО.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 9, 3. марта 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
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Скупштина градске општине Обреновац на седници
одржаној 3. марта 2011. године, на основу члана 24. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града
Београда”, бр. 44/08, 4/10 и 15/10) и члана 95. Пословника
Скупштине градске општине Oбреновац („Службени лист
града Београда” број 44/08), донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД 2012–2022.
ГОДИНЕ
Члан 1.
Приступа се изради Стратегије одрживог руралног развоја на територији градске општине Обреновац за период
од 2012 до 2022. године (у даљем тексту: Стратегија).
Члан 2.
Циљ израде Стратегије је сагледавање тренутног стања у
области одрживог руралног развоја у погледу развијености,
постојећих капацитета и ресурса, утврђивање реалних
потреба и дугорочне политике и праваца развоја градске
општине Обреновац у овој области, одређивање приоритетних мера и активности, обезбеђиање и успостављање
подршке руралном развоју градске општине, а све у складу
са политиком руралног развоја подручја на територији града Београда.
Члан 3.
О изради Стратегије стараће се Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске
општине Обреновац.
Рок за израду нацрта Стратегије је 31. децембра 2011.
године.
Члан. 4.
Средства за израду Стратегије обезбеђена су у буџетском фонду којим управља Управа градске општине Обреновац.
Члан 5.
Нацрт Стратегије биће упућен на јавну расправу.
Веће градске општине Обреновац упутиће нацрт Стратегије на јавну расправу и одредити време трајања јавне
расправе.
Члан 6.
Обавештење о доношењу Одлуке о изради Стратегије
огласити у средствима јавног информисања на територији
градске општине Обреновац и на огласним таблама у месним заједницама градске општине Обреновац.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац
VI-01 бр. 020- 16, 3. марта 2011. године
Председник
Мирослав Неговановић, с. р.
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САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
железничке станице Овча са индустријским колосеком, градска општина Палилула – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
дела привредне зоне између ауто-пута Београд–
Загреб, регионалног пута Р-267 и железничке пруге
Батајница–Ресник, градска општина Сурчин – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
станице за снабдевање горивом у улици Чарлија
Чаплина, градска општина Палилула – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за примарне објекте Болечког канализационог система, градске општине Вождовац, Звездара
и Гроцка – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације насеља Миљаковац III, градска општина
Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за простор између улица: Булевар војводе Бојовића, Карађорђеве, Бранковог
моста и реке Саве, градска општина Стари град– –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
комплекса Ботаничке баште „Јевремовац”, градска
општина Стари град – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за део подручја Вишњице – Вишњички венац,
градска општина Палилула – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја
на животну средину Плана детаљне регулације подручја
између улица Димитрија Туцовића, Ђурићеве, Светог
Николе и трасе УМП-а, градска општина Звездара– – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу спортско-рекреативног центра на
приобаљу Дунава, градска општина Гроцка – – – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
просторно-културно-историјске целине Топчидер – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
комплекса бензинских станица са пратећим садржајима на оријентационој стационажи km 557+634
до km 560+212 инфраструктурног коридора ауто-пута Е-70 граница Хрватске – Београд (Добановци) – –
Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
мултифункционалног спортско-културног садржаја
на подручју „Парка пријатељства” Ушће, градске
општине Нови Београд и Земун – – – – – – – – – – –
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Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између Булевара краља Александра, и
улица Станислава Сремчевића и Тонета Томчиша,
градска општина Звездара – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Тузланске, Расинске, XI
крајишке дивизије, Мраковачке и Омладинског шеталишта, градска општина Раковица – – – – – – – –
Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације блока између улица: Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и
Дурмиторске, градска општина Савски венац – – –
Показатељ раста потрошачких цена у фебруару
2011. године – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

16
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18
19

Акти градских општина
ЛАЗАРЕВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о измени Одлуке о ценама пијачних услуга са Одлуком – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о висини накнаде за уклањање возила специјалним
возилом „паук” са Одлуком – – – – – – – – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о висини накнаде за паркирање на општим паркиралиштима на територији
градске општине Лазаревац са Одлуком – – – – – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за комуналну привреду „Лазаревац” Лазаревац о висини накнаде за
паркирање на посебним паркиралиштима на територији градске општине Лазаревац са Одлуком – –
МЛАДЕНОВАЦ
Одлука о ребалансу буџета градске општине
Младеновац за 2011. годину – – – – – – – – – – – – –
Решење о измени Решења о утврђивању закупнина за пословни простор на коме је носилац права
коришћења градска општина Младеновац – – – – –
Решење о изменама Решења, број 9-006-13/9/2007-І од 20. јуна 2007. године – – – – – – – – – –
ОБРЕНОВАЦ
Пословник Скупштине градске општине Обреновац – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Прва одлука о ребалансу буџета градске општине Обреновац за 2011. годину – – – – – – – – – – – –
Одлука о потврђивању чланства градске општине Обреновац у Сталној конференцији градова и
општина – Савезу градова и општина Србије – – –
Одлука о приступању изради стратегије одрживог руралног развоја на територији градске општине Обреновац за период од 2012 до 2022. године– –
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Молимо заинтересоване да уколико желе да се претплате на „Службени лист
града Београда”, штампану верзију за 2011. годину, доставе следеће податке:
1. назив претплатника (правног или физичког лица);
2. адресу (улица и број);
3. телефон, факс, мобилни, и-мејл адреса;
4. поштански број;
5. поштански рејон или поштански фах;
6. матични број/ЈМБГ;
7. ПИБ/број личне карте;
8. ПДВ број;
9. број рачуна банке;
10. податке о особи за контакт.
Наведене податке потребно је проследити Служби за информисање, Краљице
Марије 1/XI, на факс број 3376-344 или и-мејл aleksandar.mladenovski@beograd.gov.rs.
Годишња претплата за 2011. годину износи 5.500,00 динара, а уколико постоји
потреба за само одређеним бројевима, заинтересовани их могу потражити у библиотеци Градске управе града Београда, на Тргу Николе Пашића 6 (у приземљу).
Цена појединачног издања износи 220,00 динара.
Уколико дође до промене података о претплатнику, као и у случају потребе за
престанком претплате, молимо вас да нас о томе што хитније известите у писаној
форми.
За остале потребне информације у вези са претплатом могуће је обратити се
Александру Младеновском, координатору у Служби за информисање, на телефон
7157-455 или питање поставити на мејл адресу aleksandar.mladenovski@beograd.gov.rs.
Обавештавамо заинтересоване да уколико имају питања везана за
појединачни број или његово штампање, могу се обратити уредништву „Службеног
листа града Београда, на и-мејл radmila.josipovic@beograd.gov.rs или преко централе Градске управе града Београда број 3229-678, одговорни уредник Радмила
Јосиповић.
Такође, обавештавамо вас да можете посетити нашу интернет-презентацију
www.slistbeograd.rs, извршити увид и преузети издања од 2002. године до данас.
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РЕГИСТАР И ТЕКСТОВИ

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
Регистар важећих прописа и општих аката је хијерархијски и хронолошки систематизована
електронска база изворних текстова прописа и општих аката који су на снази и редакцијски
пречишћених текстова, с оригиналним приказом службених гласила у PDF формату, у којима су
прописи и њихове измене објављени, везаним прописима, уставносудском праксом, најзначајнијим
мишљењима републичких органа, као и најчешћим питањима и одговорима, референтном
литературом, напоменама издавача о, на пример, одложеној примени прописа и др.

Регистар је јединствени производ на тржишту и одликују га:
Тачност – „Службени гласник РС“ је једини поуздан извор званичних и правно обавезујућих
прописа и општих аката Републике Србије – PDF-ови „Службеног гласника РС“ доступни су у
Регистру директно из одабраног прописа.
Компетентност – Гласникова Редакција електронских база прописа примењује јасно
дефинисану методологију пречишћавања прописа, утврђену регулативом државе, али и добром
праксом у земљама Европске уније.
Комплетност података – Регистар садржи највећи број актуелних правних информација о
прописима на једном месту, које су међусобно релацијски повезане према потреби корисника.
Дневна ажурност – Регистар cе допуњава и мења у односу на новодонете прописе, у року од
два до двадесет четири сата од објављивања штампаног и електронског издања гласила.
Велике информационе и програмске могућности
– електронски Регистар доступан је на интернету
као веб апликација, с оптимизованим могућностима
претраживања базе.
Информације можете добити позивом на бројеве
телефона 011/ 30 60 300, 30 60 395, 30 60 336 или
преко електронске поште servis@slglasnik.com

www.slglasnik.com
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
– БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Трг Николе
Пашића бр. 6. Факс 3233-909. Текући рачун 840-742341843-24. Одговорни уредник
РАДМИЛА ЈОСИПОВИЋ. Телефони: 3244-325, 3229-678, лок. 6242, 6247. Штампа
ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15

