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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), 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 („Службени лист града
Београда”, број 51/08), секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

Цена 220 динара

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.
Обр а зложење

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ДЕО ПОДРУЧЈА ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ,
БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА 27. МАРТА, ВЛАДЕТИНЕ, КНЕЗ
ДАНИЛОВЕ И РУЗВЕЛТОВЕ ЗА БЛОК 1, ЗОНА А, ИЗМЕЂУ УЛИЦА: КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, ИВАНКОВАЧКЕ,
КНЕЗ ДАНИЛОВЕ И РУЗВЕЛТОВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
планираних намена на животну средину Измена и допуна
плана детаљне реулације за део подручја централне зоне,
блок између улица 27. марта, Владетине, Кнез Данилове и
Рузвелтове за блок 1, зона А, између улица: Краљице Марије, Иванковачке, Кнез Данилове и Рузвелтове, градска
општина Палилула (у даљем тексту план).
2. Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се ПД „БИРО 59” д.о.о. Београд, Смиљанићева бр.4,
које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду измена
и допуна плана детаљне регулације обезбедиће ПД „ГЛОБАЛ ПАРК” д.о.о. Београд.
3. Предметне измене и допуне плана представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске
дозволе и израду урбанистичко-техничкох докумената.
4. За потребе измена и допуна плана детаљне регулације
не приступа се изради концепта плана. Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације доставиће се на мишљење
градској општини Палилула.
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 Измене и допуне плана не представљају оквир
за одобравање будућих развојних пројеката предвиђених

Изради измена и допуна Плана детаљне реулације
за део подручја централне зоне, блок између улица 27.
марта, Владетине, Кнез Данилове и Рузвелтове за блок
1, зона А, између улица: Краљице Марије, Иванковачке,
Кнез Данилове и Рузвелтове, градска општина Палилула,
приступиће се на основу Одлуке о измени и допуни плана детаљне регулације („Службени лист града Београда”,
број 9/12).
Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се ПД „БИРО 59” д.о.о. Београд, Смиљанићева бр.4,
које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци
од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду измена
и допуна плана детаљне регулације обезбедиће ПД „ГЛОБАЛ ПАРК” д.о.о. 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
предметне измене и допуне плана не представљају 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. 350.14-1/12 од
12. априла 2012. године, Секретаријат за урбанизам и
грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог
решења о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП
„Београдском водоводу и канализацији”, ЈКП „Зеленилу–Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине и ЈКП „Зеленило–Београд”, дали су позитивно мишљење на предлог
предметног решења. Завод за заштиту природе Србије,
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Градски завод за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод
и канализација”, ЈВП „Београдводе” и Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут”, нису доставили
предметна мишљења у законском року, те сходно одредби
чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), сматра
се да немају примедбе на предложену садржину предлога
решења.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-1/12. 22. маја 2012. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10), 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 („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 ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ГАСИФИКАЦИЈУ ПРИВРЕДНИХ ЗОНА УЗ АУТО-ПУТ БЕОГРАД–ПАНЧЕВО, ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд – Панчево, 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,
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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 за гасификацију
привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, градска
општина Палилула, део је документације која се прилаже
уз план.
5. Израда извештаја о стратешкој процени поверава се
ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева
бр.30.
Носилац израде извештаја о стратешкој процени, дужан
је да исти изради у року од 18 месеци од дана ступања на
снагу Одлуке о изради плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево,
градска општина Палилула.
Средства за израду извештаја о стратешкој процени
утицја на животну средину Плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево,
градска општина Палилула, обезбедиће предузеће „Дреник
НД” д.о.о., Београд, Делиградска бр. 19.
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. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу града
Београда”.
Обр а зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу
Одлуке о изради плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, градска општина Палилула („Службени лист града Београда”,
број 9/12).
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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 израде 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 за гасификацију привредних зона уз ауто-пут
Београд–Панчево, 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).
Сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, број 135/04), уз дописе IX-03 бр. 350.14-2/12 од 19.
априла 2012. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на мишљење Предлог решења
о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за гасификацију
привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, градска
општина Палилула, Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском
заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдском водоводу и
канализацији”, ЈКП „Зеленило–Београд”, Институту за
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине, ЈКП „Зеленило–Београд” и ЈКП „Београдски водовод и канализација”,
дали су позитивна мишљења на предлог предметног решења.
Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за
јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”, нису доставили
предметна мишљења у законском року, те сходно одредби члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
сматра се да немају примедби на предложену садржину
решења.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03-350.14-2/2012, 22. маја 2012. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), 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 („Службени лист града
Београда”, број 51/08), секретар Секретаријата за урбанизам
и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА ИЗМЕЂУ ТРАСЕ УМП-а И УЛИЦА ЖИЧКЕ , ДРАВСКЕ И
КАЈМАКЧАЛАНСКЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне реулације
блока између трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, градска општина Звездара (у даљем тексту: план).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се Привредном друштву за пројектовање „Биро 59” из Београда,
Смиљанићева бр. 4, које је дужно да нацрт плана изради у
року од шест месеци од дана ступања на снагу одлуке. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће Слободан Пајовић из Београда, Шајкашка 21 и Драган Шебулов
из Београда, Кајмакчаланска 38.
3. Предметни плана представљаће плански основ за издавање информације о локацији, локацијске дозволе и израду урбанистичко-техничких докумената.
4. За потребе измена и допуна плана детаљне регулације не
приступа се изради концепта плана. Нацрт плана детаљне регулације доставиће се на мишљење градској општини Звездара.
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 представљају оквир за одобравање будућих развојних пројекта 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.
Обр а зложење
Изради плана детаљне реулације блока између трасе
УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, градска
општина Звездара, приступиће се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације („Службени лист града Београда”, број 9/12).
Израда плана детаљне регулације поверава се ПД „БИРО
59” д.о.о. Београд, Смиљанићева бр.4, које је дужно да нацрт плана изради у року од шест месеци од дана ступања на
снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације
обезбедиће Слободан Пајовић из Београда, Шајкашка 21 и
Драган Шебулов из Београда, Кајамакчаланска 38.
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
представљају 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).
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-4/12 од 12. априла 2012. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на
мишљење Предлог решења о неприступању изради стратешке
процене утицаја планираних намена на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту
природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдском водоводу и канализацији, ЈКП „Зеленило–Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
ЈКП „Зеленило–Београд” и Секретаријат за заштиту животне средине, дали су позитивна мишљења на предлог предметног решења.

28. мај 2012.

Завод за заштиту природе Србије, Градски завод за јавно
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Институт
за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ и ЈВП „Београдводе”, нису доставили предметна мишљења у законском року, те
сходно одредби чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10 ),
сматра се да немају примедби на предложену садржину решења.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Град Београд–Градска управа
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-4/12. 22. маја 2012. године
Секретар
Милан Вуковић, с. р.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
СТАРИ ГРАД
Веће градске општине Стари град, на седници одржаној
15. марта 2012. године, на основу члана 77. Статута Градске општине Стари град („Службени лист града Београда”,
број 3/11 – пречишћен текст), а у вези са одредбама члана
22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности
од општег интереса („Службени гласник”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05 и 123/07), и члана 11. Одлуке о оснивању ЈП
СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић“ („Службени лист града
Београда”, број 30/05, и 43/08 и 35/09), доноси

ЗА КЉ У ЧА К
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ
ОДБОРА ЈП СРПЦ „МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”,
БРОЈ 374/1 ОД 23. ФЕБРУАРА 2012. ГОДИНЕ

2. У цене услуга Јавног предузећа урачунат је припадајући порез.
Ценовник спортско-рекреативних програма
Ред.
бр.

Назив спортско рекреативних програма

Термини
време

Цене

1. сала I / за 1h коришћења/

до 23h

3.800,00

2. сала I / за 1h коришћења/

од 23h

2.500,00

3. сала III / за 1h коришћења/

нон стоп

2.000,00

4. сала – термини за школе / за 1h коришћења/

преподне

2.800,00

1сат

200,00

5. стони тенис
6. затворени базен – закуп термина до 19 h

1сат

10.400,00

7. затворени базен-закуп термина после 19 h

1сат

16.900,00

8. затворени базен – појединачна карта, одрасли, радни дан

6.30-9.00

300,00

Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора ЈП СРПЦ
„Милан Гале Мушкатировић”, број 374/1 од 23. фебруара
2012. године, којом су усвојени ценовници услуга Јавног
предузећа за 2012. годину.
Закључак објавити у „Службеном листу града Београда”.
Ценовници ће се примењивати осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Београда“.

9. затворени базен – појединачна карта, деца до 7
година, радни дан

6.30-9.00

150,00

10. затворени базен – појединачна карта, одрасли,
радни дан

15-18;22-23.30

300,00

11. затворени базен – појединачна карта, деца до 7
година, радни дан

15-18;22-23.30

100,00

12. затворени базен – појединачна карта, одрасли, викенд

13-15;21-23

300,00

Веће градске општине
I-03, број 020-3-175/12, 15. марта 2012. године

13. затворени базен – појединачна карта, деца до 7
година, викенд

13-15;21-23

150,00

14. појединачна карта пензионери (затворени и отвoрени
базени)

термини за
грађанство

200,00

15. затворени базен – месечна одрасли,неограничено

сви термини

6.000,00

16. затворени базен – месечна карта, деца, неограничено

сви термини

4.000,00

17. затворени базен – месечна,карта породична (2+1),
неогран.

сви термини 12.000,00

Председник
Мирјана Божидаревић, с. р.
Управни одбор Јавног предузећа спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић“ на основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса („Службени гласник РС”,
бр.25/00,25/02,107/05) и Одлуке о оснивању Јавног предузећа
Спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” („Службени лист града Београд”, бр. 30/05,43/08,и
35/09), члана 16. Статута Јавног предузећа („Службени лист
града Београда”, број 4/06) и члана 14. Пословника о раду
(бр.1901 од 25. октобра 2010. године), на седници од 23. фебруара 2012. године, донео је

18. затворени базен – месечна карта, одрасли, радни дан
19. затворени базен – годишња карта, одрасли, неограничено

6.30-9.00

3.250,00

сви термини 45.000,00

20. затворени базен – годишња карта, деца, неограничено сви термини 25.000,00
21. затворени базен – појединачна карта,лица са инвалидитетом

сви термини

22. затворени базен – годишња карта, породична (2+1),
неогран.

сви термини 90.000,00

ОД Л У КУ

23. обука непливача и спортског пливања-месечно (3.
дете бесплатно из исте породице)

3 х недељно

О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНО ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА
„МИЛАН ГАЛЕ МУШКАТИРОВИЋ”

24. сауна са коришћењем малог базена-дневна карта

550,00

25. сауна са коришћењем малог базена-месечна карта

8.250,00

1. Усвају се ценовници услуга Јавног предузећа Спортско рекреативно пословног центра „Милан Гале Мушкатировић” за 2012. годину

2.00,00

5.000,00

26. теретана – дневна карта

250,00

27. теретана – месечна карта

4.000,00

28. тотал фитнес (сауна, базен, теретана) – дневна карта

700,00

28. мај 2012.
Ред.
бр.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Термини
време

Назив спортско рекреативних програма

29. тотал фитнес (сауна, базен, теретана) – месечна карта

Цене
10.500,00

30. фитнес сала-закуп / за 1h коришћења/

1сат

2.000,00

31. рекреативна гимнастика за жене-месечно

3 х недељно

2.000,00

32. школа џудоа-месечно

3 х недељно

1.500,00

33. одигравање утакмице сениори (затворени базен)

1сат

40.000,00

34. одигравање утакмице јуниори (затворени базен)

1сат

20.000,00

35. такмичење (затворени базен)

1сат

20.000,00

36. изнајмљивање малог затвореног безена

1 сат

5.000,00

37. отворени базен (појединачна карта-одрасли, дневна

250,00

38. отворени базен(појединачна карта – деца до 7 год.)

100,00

39. отворени базен(појединачна карта одрасли од 15
часова)

150,00

р.бр

име артикла
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кол.

цена

9.

Виски

0,03 л

180,00

10.

Виски Чивас Регал

0,03 л

300,00

11.

Бело вино

0,187 л

180,00

12.

Бело вино

0,75 л

720,00

13.

Црно вино

0,187 л

180,00

14.

Црно вино

0,75 л

720,00

15.

Пенушаво вино

0,75 л

1.200,00

Коњак страни

0,03 л

220,00

0,5 л

110,00

16.

Пива
17.

Домаће точено

18.

Amstel точено

0,5 л

130,00

19.

Heineken точено

0,5 л

200,00

0,33 л

110,00

40. отворени базен закуп

1 сат

7.500,00

20.

Домаће флаширано

41. затворени базен-закуп(важи од почетка рада отворених базена до 31.8.

1 сат

9.100,00

21.

Amstel флаширано

0,33 л

130,00

22.

Heineken флаширано

0,33 л

200,00

42. изнајмљивање клуба

1 сат

Тамно

0,33 л

120,00

0,25 л

90,00

5.000,00

43. дневно изнајмљивање сунцобрана и две лежаљке

23.

250,00

Безалкохолна пића

44. дневно изнајмљивање сунцобрана

150,00

24.

Мин. негазирана

45. дневно изнајмљивање лежаљке

100,00

25.

Мин. вода

0,25 л

90,00

26.

Ultra energy

0,25 л

140,00

27.

Ледени чај

0,33 л

140,00

28.

Лимунада

0,25 л

100,00

29.

Цеђена поморанџа

0,25 л

150,00

30.

Цеђено воће микс

0,25 л

180,00

31.

Сок газирани

0,25 л

120,00

Сок негазирани

0,25 л

120,00

шоља

100,00

Ценовника услуга одмаралишта на Дивчибарама
програми

цене

1.

„Настава у природи „(зграде II и III)

1.150,00

2.

„Настава у природи мај – јун (зграде II и III)

1.250,00

3.

„Настава у природи (зграда I)

1.050,00

4.

„Настава у природи – јун (зграда I)

1.150,00

5.

зимски и летњи распуст за школску децу (зграде II и III)

1.400,00

6.

зимски и летњи распуст за школску децу (зграда I)

1.300,00

7.

предшколска деца

1.050,00

8.

припрема спортиста – летњи камп 14 година

1.700,00

9.

припрема спортиста – летњи камп преко 14 година

1.800,00

10.

пансион у апартманима за одрасле

1.800,00

11.

пансион у апартманима за децу

1.600,00

12.

пансион у собама за одрасле

1.700,00

13.

пансион у собама за децу

1.500,00

14.

преноћиште са доручком

15.

ванпансионске услуге за одрасле –(доручак,ручак,вечера) 220,00/550,00/330,00

16.

ванпансионске услуге за децу-(доручак,ручак,вечера)

1.300,00

200,00/440,00/330,00

17.

једнодневни излет Бранковина, Дивчибаре (деца)

2.770,00

17.

једнодневни излет Бранковина,Дивчибаре (одрасли)

2.880,00

18.

ски лифт - дневна карта

32.

Топли напитци
33.

Чај страни

34.

Кафа

35.

Нес кафа

36.
37.
38.

шољица

90,00

шоља

120,00

Топла чоколада

шоља

130,00

Домаћи чај

шоља

80,00

Еспресо

шољица

100,00

39.

Еспресо са млеком

шољица

110,00

40.

Капућино

шоља

120,00

41.

Плазма шејк

шоља

190,00

42.

Грицкалице( грисине, чипс, кикирики)

шоља

60,00

43.

Мед

ком

20,00

Ценовник пића на броду „Београд 25”

300,00
р.бр

Ценовник за малопродајне објекте
р.бр

име артикла

кол.

име артикла

кол.

цена

Алкохолна пића
цена

Алкохолна пића

1.

Виљамовка

0,05 л

150,00

2.

Водка

0,05 л

100,00

Лоза

0,05 л

100,00

1.

Вињак

0,05 л

100,00

2.

Водка

0,05 л

100,00

3.

Рум

0,05 л

100,00

4.

Вино бело

0,187 л

200,00

4.

Лоза

0,05 л

100,00

5.

Вино црно

0,187 л

150,00

5.

Виљамовка

0,05 л

130,00

6.

Вино розе

0,187 л

150,00

6.

Кајсијевача

0,05 л

130,00

7.

Стомаклија

0,05 л

120,00

7.

Јелен

0,33 л

100,00

8.

Пелинковац

0,05 л

120,00

8.

Амстел

0,33 л

150,00

3.

Вина

Пива

Број 32 – 6
р.бр
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име артикла

кол.

цена

ред. број

0,33 л

200,00

28. мај 2012.
Назив артикла

Цена

40.

Чипс пица 50 gr

Безалкохолна пића

41.

Чипс ребрасти 100 gr

90,00

10.

Сокови Голф

0,25 л

100,00

42.

Чипс клипси 50 gr

45,00

11.

Кока кола

0,33 л

100,00

43.

Смоки 50 gr

40,00

12.

Роса негазирана

0,33 л

90,00

44.

Грисине 40 gr

30,00

45.

Крекери Још 150 gr

50,00

46.

Рибице Пардон 90 gr

40,00

47.

Кикирики вакуум 50 gr

30,00

48.

Кикирики кутија 80 gr

45,00

49.

Сунцокрет 50 gr

35,00

50.

Бундевино семе 50 gr

60,00

51.

Бомбоне Кики 100 gr

95,00

52.

Бомбоне Негро 100 gr

80,00

53.

Бомбоне Цедевита 20 gr

60,00

54.

Бомбоне Ментос 200 gr

60,00

55.

Бомбоне Пез 30 gr

35,00

56.

Жваке Орбит

55,00

57.

Жваке Шок комад

10,00

58.

Лизалице

25,00

9.

Хаинекен

13.

Роса газирана

0,25 л

90,00

Топли напитци
14.

Кафа

шољица

60,00

Ценовник у малопродајном објекту у одмаралишту
„Стеван Филиповић”
ред. број

Назив артикла

Цена

Кафа
01.

Кафа Јакобс 3 у 1

30,00

02.

Кафа Јакобс 2 у 1

30,00

03.

Кафа Дон 0,100

120,00

Безалкохолна пића
04.
05.

Минерална вода Вујић 0,5 l
Минерална вода Вујић 1,5 l

40,00
50,00

06.

Минерална вода Роса 0,5 l

50,00

07.

Минерална вода Роса 1,5 l

60,00

08.

Минерална вода Књаз Милош 1,5 l

60,00

09.

Кока –кола 0,33 l

70,00

10.

Кока –кола 0,5 l

70,00

11.

Кока –кола 1 l

90,00

12.

Фанта 0,33 l

70,00

13.

Фанта 0,5 l

70,00

14.

Фанта 1 l

90,00

15.

Сок Нектар 1 l

120,00

16.

Сок Нектар 0,2 l

50,00

Слаткиши и грицкалице
17.

Плазма кекс мини 160 gr

115,00

18.

Плазма кекс 150 gr

100,00

19.

Плазма кекс 75 gr

60,00

20.

Јафа кекс 150 gr

105,00

21.

Њамб обичан 125 gr

75,00

22.

Њамб чоко 150 gr

85,00

23.

Манчмелоу 105 gr

80,00

24.

Медено срце 150 gr

120,00

25.

Линеа наполитанке 100гр

60,00

26.

Штарк наполитанке 180 gr

60,00

27.

Ноблице 125 gr

80,00

28.

Кроасани 7 days мини 65 gr

60,00

29.

Дезерт Сникерс 48 gr

65,00

30.

Киди дезерт 30 gr

40,00

31.

Чоколада Најлепше жеље 100 gr

120,00

32.

Чоколада Милка 100 gr

140,00

33.

Бами чоколадица 30 gr

50,00

34.

Ју-ху чоколадице 30 gr

40,00

35.

Еуроблок 25 gr

30,00

36.

Еуроблок 50 gr

50,00

37.

Еуроблок 100 gr

80,00

38.

Крем бананице 25 gr

20,00

39.

Чипс обичан 50 gr

50,00

50,00

Остало
59.

Папирне марамице

15,00

60.

Разгледнице Дивчибаре

25,00

Шанк- Алкохолна пића
61.

Вињак 0,05 l

70,00

62.

Водка 0,05 l

70,00

63.

Лоза 0,05 l

90,00

64.

Пелинковац 0,05 l

90,00

65.

Виски 0,05 l

150,00

66.

Вино бело 1 l

450,00

67.

Вино црно 1 l

450,00

68.

Пиво Јелен 0,5л лим.

100,00

Шанк- остало
69.

Кафа турска шољица

70,00

70.

Палачинке – порција

120,00

71.

Палачинке – ком.

60,00

72.

Чоколадна торта 1 kg

800,00

73.

Воћна торта 1 kg

74.

Чоколадна торта 1,5 kg

1.200,00

800,00

75.

Воћна торта 1,5 kg

1.200,00

76.

Кокице кеса

40,00

Члан 3.
Усвајањем ових ценовника услуга јавног предузећа
престају да важе сви предходно донети ценовници услуга за
2011. годину, као и све измене и допуне истих.
Члан 4.
Одлуку објавити у „Службеном листу града Београд” по
добијеној сагласности оснивача.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном листу града Београда”.
Управни одбор Јавног предузећа
Број 374/1, 23. фебуара 2012. године
Председница
Ружица Брадоњић, с. р.

28. мај 2012.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

ЛАЗАРЕВАЦ

1.

1.

Назив изборне листе
2

Број гласова
Број мандата
које је добила које је добила
изборна листа изборна листа
3

4

1

ИВИЦА ДАЧИЋ – СОЦИЈАЛИСТИЧКА
ПАРТИЈА СРБИЈЕ(СПС),ЈЕДИНСТВЕНА
СРБИЈА (ЈС)

6095

13

2

ДРАГАН ЂИЛАС – ИЗБОР ЗА БОЉИ
ЛАЗАРЕВАЦ

5311

11

3

ПОКРЕНИМО ЛАЗАРЕВАЦ – ТОМИСЛАВ
НИКОЛИЋ СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА, ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БК,ПОКРЕТ
СОЦИЈАЛИСТА,ЕКОЛОШКИ ПОКРЕТ
ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ, ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ – ПУПС

4855

10

4

ГРУПА ГРАЂАНА ЛАЗАРЕВАЦ – НАША
КУЋА – МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ – ЂОКИН

4200

8

3

4

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ –
ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА

3861

8

6

ГРУПА ГРАЂАНА „КЛУБ ЉУБИТЕЉА
ЛАЗАРЕВЦА”

3321

7

7

СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА – ДР
АЛЕКСАНДАР МАРТИНОВИЋ

2115

4

8

ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ – ПРЕОКРЕТ
ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА,
СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, БОГАТА
СРБИЈА, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА
САНЏАКА, ЗЕЛЕНА ЕКОЛОШКА ПАРТИЈА – ЗЕЛЕНИ

1623

0

9

ПРОФ ДР ЗОРАН СТАНКОВИЋ – УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ СРБИЈЕ

1207

0

10

ПОКРЕТ РАДНИКА И СЕЉАКА (ПРС) –
СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ САВЕЗ (СДС)

567

0

О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
ЛАЗАРЕВАЦ ОДРЖАНИХ 6. И 20. МАЈА 2012. ГОДИНЕ

Ред.
бр.

2

5

ЗА ПИС НИК

1. Седница комисије почела је у 9.00 часова, 28. маја
2012. године у седишту Изборне комисије градске општине
Лазаревац.
2. Седници Изборне комисије присуствују:
– председник комисије, Слађана Ивковић;
– стални састав комисије: Небојша Максимовић, Дивна
Марковић, Радиша Симић, Предраг Котлајић, Марија Лукић, Јованка Мићовић и Саша Петковић;
– проширени састав комисије: Надежда Тодоровић,
Марко Јаковљевић, Радослав Милановић,
Ивана Дражевић и Дарко Фуртула;
– секретар комисије: Вељко Михаиловић.
3. Комисија је утврдила да је:
– од укупно 64 бирачка одбора у градској општини
Лазаревац примила изборни материјал од 64 бирачка одбора;
4 Комисија је утврдила да на гласању 6. маја 2012. године на 63 бирачка места није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима, да је на једном бирачком
месту (бр. 18) Управни суд поништио гласање које је поновљено 20. маја 2012. године те да на поновном гласању
није било битних повреда одредаба Закона о локалним изборима.
5.На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је:
– да је за изборе предато укупно 52.107 гласачких листића;
– да је остало неупотребљених 17.409 гласачких листића;
– да, према изводима из бирачких спискова, има 52.109
уписаних бирача;
– да је, према изводима из бирачког списка на изборима
гласало 34.698 бирача,
што износи: 66,58 %;
– да је број гласачких листића који се налазио у гласачким кутијама:34.693;
– да је било 1.538 неважећих гласачких листића;
– да је било 33.155 важећих гласачких листића;
– да су изборне листе добиле следећи број гласова и
мандата:
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6. Чланови Изборне комисије нису имали примедбе на
утврђивање резултата избора.
7. Закључено је да се резултати избора одмах саопште
јавности и објаве у „Службеном листу града Београда”.
8. Седница Изборне комисија је завршена у 9,25 часова.
Изборна комисија градске општине Лазаревац
Број 013-106/2012-ИК 28. маја 2012. године
Секретар
Вељко Михаиловић, с. р.

Председник
Слађана Ивковић, с. р.

Следе у наставку потписи чланова Изборне комисије

СОПОТ
Скупштина градске општине Сопот на конститутивној
седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 9.
Пословника Скупштине градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број 49/08) и члана 56. Закона о
локалним изборима („Службени гласник РС”, број 129/07 и
54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске
општине Сопот, и то:
Са изборне листе Живорад Жика Милосављевић Група
грађана за општину Сопот:
– Живорад Милосављевић,
– Миливоје Вилотијевић,
– Данијела Петровић,
– Миладин Марјановић,
– Дејан Митровић,
– Зорица Димитријевић,
– Љубивоје Јанковић,
– Бојан Ђорђевић,
– Зорица Савковић,
– Момчило Банковић,
– Жељко Лазаревић,
– Живка Маричић,
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– Мирослав Урошевић,
– Владимир Синђелић,
– Биљана Гагић,
– Горан Маринковић.
Са изборне листе Драган Ђилас Избор за бољи Сопот:
– Зоран Матић,
– Владан Кршљански,
– Снежана Живановић,
– Марко Јовановић.
Са изборне листе Покренимо Сопот–Томислав Николић
– Драган Савкић
– Владимир Сарић
– Маријана Стојичић
– Драган Милошевић
– Мирјана Обрадовић
– Горан Матић
– Драган Павић.
Са изборне листе Ивица Дачић–Социјалистичка партија
Србије (СПС)
– Жарко Марковић,
– Драган Максимовић,
– Љиљана Голубовић.
Са изборне листе Група грађана Владан Лукић
– Владан Лукић,
– Милан Синђелић
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-11/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председавајући
Милан Синђелић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 30. Статута
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр. 45/08 и 12/10) и члана 11. Пословника Скупштине
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
број 49/08), донела је

РЕШЕЊЕ

28. мај 2012.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 32. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
45/08 и 12/10) и члана 17. Пословника Скупштине градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
49/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Драган Максимовић, одборник у Скупштини градске
општине Сопот, бира се за заменика председника Скупштине градске општине Сопот на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-4/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22.маја 2012. године на основу члана 33. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
45/08 и 12/10) и члана 18. Пословника Скупштине градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
49/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Јелена Живковић, дипломирани правник, поставља се
за секретара Скупштине градске општине Сопот, на период
од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-6/2012-IV, 22. маја 2012.године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Миладин Марјановић, одборник у Скупштини градске општине Сопот, бира се за председника
Скупштине градске општине Сопот на период од четири
године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-3/2012 од 22.маја 2012.године
Председавајући
Милан Синђелић, с.р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22.маја 2012. године на основу чл. 18, 25.и 26.Статута
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08 и 12/10) и члана 41. и 42. Пословника Скупштине
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
број 49/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ
КОМИСИЈЕ
1. Образује се Административно-мандатна комисија као
стално радно тело Скупштине градске општине Сопот.

28. мај 2012.
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2. За чланове Административно-мандатне комисије бирају се:
– Момчило Банковић,
– Жељко Лазаревић,
– Зорица Савковић,
– Владимир Сарић,
– Марко Јовановић.
3. Решење доставити именованима.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 38. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, бр.
45/08 и 12/10) и члана 25. Пословника Скупштине градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
49/08), донела је

Скупштина градске општине Сопот
Број 020-7/2012-IV, 22. маја 2012. године

О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СОПОТ

Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 36.Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
45/08 и 12/10) и члана 21.Пословника Скупштине градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
49/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
СОПОТ
1. Живорад Милосављевић, одборник у Скупштини
градске општине Сопот, бира се за председника градске
општине Сопот, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-8/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 36.Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
45/08 и 12/10) и члана 22.Пословника Скупштине градске
општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
49/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Владан Лукић, одборник у Скупштини градске општине Сопот, бира се за заменика председника градске општине Сопот, на период од четири године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-9/2012-IV, 22. маја 2012.године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

РЕШЕЊЕ

1. За чланове Већа градске општине Сопот, на период од
четири године, бирају се:
– Живка Маричић, из реда одборника,
– Миливоје Вилотијевић, из реда одборника,
– Радољуб Јовановић, из реда грађана,
– Жарко Марковић, из реда одборника,
– Драган Јанковић, из реда грађана.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-10/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22.маја 2012. године на основу члана 36. и 38. Статута
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
бр. 45/08 и 12/10) и члана 23. и 25.Пословника Скупштине
градске општине Сопот („Службени лист града Београда”,
број 49/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине
градске општине
Сопот, и то:
– Живораду Милосављевићу, са изборне листе Живорад
Жика Милосављевић
Група грађана за општину Сопот, избором за председника општине,
– Владану Лукићу, са изборне листе Група грађана Владан Лукић, избором за
заменика председника општине,
– Живки Маричић, са изборне листе Живорад Жика
Милосављевић Група
грађана за општину Сопот, избором за члана Већа градске општине,
– Миливоју Вилотијевићу, са изборне листе Живорад
Жика Милосављевић
Група грађана за општину Сопот, избором за члана Већа
градске општине,
– Жарку Марковићу, са изборне листе Ивица Дачић –
Социјалистичка партија
Србије (СПС), избором за члана Већа градске општине.
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2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-12/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22.маја 2012. године на основу члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист града Београда”, број
45/08 и 12/10) и члана 48.Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС”, број 129/07 и 54/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА
СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СОПОТ

1. Потврђује се мандат одборницима Скупштине градске општине Сопот, и то:
– Зорану Миленковићу, са изборне листе Живорад
Жика Милосављевић
Група грађана за општину Сопот,
– Весни Милић, са изборне листе Група грађана Владан
Лукић,
– Миломиру Милошевићу, са изборне листе Живорад
Жика Милосављевић
Група грађана за општину Сопот, избором за члана Већа
градске општине
– Биљани Марић, са изборне листе Живорад Жика Милосављевић
Група грађана за општину Сопот,
– Радомиру Мирковићу, са изборне листе Ивица Дачић
– Социјалистичка партија Србије (СПС).
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Београда“.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-13/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 14.Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, број 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „СОПОТ”
Разрешава се Радомир Петровић дужности директора
ЈКП „Сопот” Сопот.
Обр а зложење
Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса утврђено је да директоре
јавних предузећа разрешава оснивач.

28. мај 2012.

Чланом 18. Статута градске општине Сопот утврђена
је надлежност Скупштине да разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-20/2012-IV, 22. маја 2012.године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 18.Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, број 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈКП „СОПОТ”
Именује се Радомир Петровић за вршиоца дужности директора ЈКП „Сопот” Сопот.
Обр а зложење
Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса утврђено је да оснивач
може до именовања директора јавног предузећа да именује
вршиоца дужности директора.
Чланом 18. Статута градске општине Сопот утврђена је
надлежност Скупштине да именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-21/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП „ПИЈАЦЕ РОПОЧЕВО”
Разрешава се Илија Јешић дужности директора ЈКП
„Пијаце Ропочево“ Сопот.
Обр а зложење
Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса утврђено је да директоре
јавних предузећа разрешава оснивач.
Чланом 18. Статута градске општине Сопот утврђена
је надлежност Скупштине да разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-16/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

28. мај 2012.
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Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 18.Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О

ИЗМЕНОВАЊУ

ДИРЕКТОРА
РОПОЧЕВО”

ЈКП

„ПИЈАЦЕ

Именује се Илија Јешић за директора ЈКП „Пијаце Ропочево” Сопот, на период од четири године.
Обр а зложење
Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса утврђено је да директоре
јавних предузећа именује оснивач.
Чланом 18. Статута градске општине Сопот утврђена је
надлежност Скупштине да именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Статутом ЈКП „Пијаце Ропочево” предвиђено је да се
директор именује на период од четири године.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-17/2012-IV, 22.маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 18. Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ”
Разрешава се Небојша Јовановић дужности директора
ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” Сопот.
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Обр а зложење
Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса утврђено је да директоре
јавних предузећа разрешава оснивач.
Чланом 18. Статута градске општине Сопот утврђена
је надлежност Скупштине да разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-18/2012-IV, 22. маја 2012. године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.

Скупштина градске општине Сопот на седници одржаној 22. маја 2012. године на основу члана 14. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег интереса
(„Службени гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05) и
члана 18.Статута градске општине Сопот („Службени лист
града Београда”, бр. 45/08 и 12/10), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ СОПОТ”
Именује се Небојша Јовановић за директора ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот” Сопот, на период од четири године.
Обр а зложење
Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању
делатности од општег интереса утврђено је да директоре
јавних предузећа именује оснивач.
Чланом 18. Статута градске општине Сопот утврђена је
надлежност Скупштине да именује директоре јавних предузећа чији је оснивач.
Статутом ЈП „Дирекција за изградњу општине Сопот”
предвиђено је да се директор именује на период од четири
године.
Скупштина градске општине Сопот
Број 020-19/2012-IV, 22. маја 2012.године
Председник
Миладин Марјановић, с. р.
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28. мај 2012.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације за део
подручја централне зоне, блок између улица: 27. марта,
Владетине, Кнез Данилове и Рузвелтове за блок 1, зона
А, између улица: Краљице Марије, Иванковачке, Кнез
Данилове и Рузвелтове, градска општина Палилула –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за гасификацију привредних зона уз ауто-пут Београд–Панчево, градска
општина Палилула – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја планираних намена на животну
средину Плана детаљне регулације блока између
трасе УМП-а и улица Жичке, Дравске и Кајмакчаланске, градска општина Звездара – – – – – – – – –

1

2

3

Акти градских општина
СТАРИ ГРАД
Закључак о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈП СРПЦ „Милан Гале Мушкатировић”
број 374/1 од 23. фебруара 2012. године са Одлуком –
ЛАЗАРЕВАЦ
Записник о раду Изборне комисије градске
општине Лазаревац на утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине градске општине Лазаревац одржаних 6. и 20. маја 2012. године – – – – –
СОПОТ
Решење о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – –

4

7

7

Решење о избору председника Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору заменика председника
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – –
Решење о постављењу секретара Скупштине
градске општине Сопот – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Административно-мандатне комисије – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору председника градске општине
Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору заменика председника градске
општине Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о избору чланова Већа градске општине
Сопот – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о престанку мандата одборницима
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – –
Решење о потврђивању мандата одборницима
Скупштине градске општине Сопот – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора ЈКП „Сопот” –
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈКП „Сопот” – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора ЈКП „Пијаце Ропочево” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора ЈКП „Пијаце
Ропочево” – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о разрешењу директора ЈП „Дирекција
за изградњу општин Сопот” – – – – – – – – – – – – –
Решење о именовању директора ЈП „Дирекција
за изградњу општине Сопот” – – – – – – – – – – – –
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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
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ГРАДА БЕОГРАДА
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