
Градоначелник града Београда, 19. септембра 2014. го-
дине, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду 
(„Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закон), 
члана 52. тачка 6. Статута града Београда („Службени лист 
града Београда”, бр. 39/08, 6/10 и 23/13) и чл. 6, 7. и 9. Пра-
вилника о додатној образовној, здравственој и социјалној 
подршци детету и ученику („Службени гласник РС”, број 
63/09), донео је 

РЕШЕЊЕ

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА 
ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБ-
РАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ 

ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

I.
У Решењу о образовању комисија за процену потре-

ба за пружањем додатне образовне, здравствене и со-
цијалне подршке детету и ученику („Службени лист 
града Београда”, бр. 7/2013, 13/2013, 39/2013, 46/2013, 
78/2013, 11/2014, 22/2014, 42/2014, 46/2014 и 67/2014), 
у тачки I, подтачка 12. мења се тако што се, уместо др 
Мирјане Дражић, спец. педијатрије у Дому здравља „Др 
Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу, за члана Комисије за 
градску општину Лазаревац именује др Гордана Нико-
лић, спец. педијатрије у Дому здравља „Др Ђорђе Кова-
чевић” у Лазаревцу и уместо Миљана Милосављевића, 
дипл. социјалног радника у Градском центру за социјал-
ни рад – Одељење Лазаревац, за члана Комисије за град-
ску општину Лазаревац именује Гордана Мићић, дипл. 
социјални радник у Градском центру за социјални рад – 
Одељење Лазаревац.

II.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”. 

Градоначелник града Београда
Број 6-2864/14-Г, 19. септембра 2014. године

Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској уп-
рави града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗ-
ГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА РЕЦИКЛАЖНИМ 

ЦЕНТРОМ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину плана детаљне регулације за изградњу транс-
фер станице са рециклажним центром, градска општина 
Лазаревац (у даљем тексту: план детаљне регулације).

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

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације и извештаја о стра-
тешкој процени биће поверена предузећу које ће бити 
одређено у процесу јавних набавки.

Носилац израде Нацрта плана са Извештајем о стратеш-
кој процени утицаја предметног плана на животну средину, 
дужан је да исти изради у року од четири месеца од дана 
ступања на снагу одлуке о изради плана.

Средства за израду плана детаљне регулације и Из-
вештаја о стратешкој процени утицaја планираних намена 
на животну средину обезбедиће Ј.П. Дирекција Лазаревац.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен 
на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, 
сходно чл. 19. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и 
члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу Од-

луке о изради плана детаљне регулације за изградњу транс-
фер станице са рециклажним центром, градска општина 
Лазаревац („Службени лист града Београда”, број 51/14).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени 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 плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04), уз 
дописе IX-03 бр. 350.14-18/14 од 7. јула 2014. године, Секре-
таријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину плана детаљне регула-
ције за изградњу трансфер станице са рециклажним центром, 
градска општина Лазаревац, Секретаријату за заштиту жи-
вотне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском 
заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канали-
зација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно здра-
вље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.

Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-35/2014-V-04 од 14. јула 2014. године), ЈКП Зелени-
ло – Београд (допис бр. 5841/2 од 23. јула 2014. године), За-
вод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-1669/2 од 16. 
јула 2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да 
се може донети Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, Градски за-
вод за јавно здравље, Институт за јавно здравље „Др Милан 
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе” нису доставили тра-
жено мишљење у законском року, па се у складу са одред-
бама Закона о стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да 
су сагласни са Предлогом решења о приступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-18/2014, 1. септембра 2014. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској уп-
рави града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТ-
НУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЈЕЗЕРО” У РЕСНИКУ, ГРАДСКА 

ОПШТИНА РАКОВИЦА

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину плана детаљне регулације за спортски 
центар „Jезеро” у Реснику, градска општина Раковица (у 
даљем тексту: план детаљне регулације).

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

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од 10 (десет) 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, Београд, Његошева бр. 84. 

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Од-
луке о изради плана детаљне регулације за спортски центар 

„Jезеро” у Реснику, градска општина Раковица („Службени 
лист града Београда”, број 51/14).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Службени гла-
сник РС”, бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам 
и грађевинске послове у поступку доношења овог ре-
шења, имајући у виду територију плана, планиране наме-
не, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти 
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја 
на животну средину, утврдио је да предметни план пред-
ставља оквир за одобравање будућих развојних пројеката 
и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на 
животну средину, у смислу чл. 5. став 1. и 2. Закона о стра-
тешкој 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 живот-
не 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 садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-20/14 од 10. јула 2014. године, Се-
кретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је 
на мишљење Предлог решења о приступању изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину плана детаљне 
регулације за спортски центар „Jезеро” у Реснику, градска 
општина Раковица, Секретаријату за заштиту животне сре-
дине, 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 (допис бр. 
501.3-50/2014-V-04 од 23. јула 2014. године), ЈКП „Београд-
ски водовод и канализација” (допис бр. 32968/1 од 7. августа 
2014. године) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 
020-1774/2 од 30. јула 2014. године) доставили су мишљење 
у коме наводе да се може донети решење о приступању 
стратешкој процени утицаја на животну средину предмет-
ног плана.

ЈКП Зеленило – Београд, Градски завод за јавно здравље, 
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” 
и ЈВП „Београдводе” нису доставили тражено мишљење у 
законском року, па се у складу са одредбама Закона о стра-
тешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са 
Предлогом решења о приступању стратешкој процени ути-
цаја на животну средину предметног плана.

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

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-20/2014, 1. септембра 2014. године

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.
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На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској уп-
рави града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИ-
ЦИ ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВОЈ, ГРАДСКА ОПШТИНА 

СТАРИ ГРАД

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на 
животну средину плана детаљне регулације комплекса ста-
нице за снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, 
Градска општина Стари град (у даљем тексту: план детаљне 
регулације).

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

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

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

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

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од пет месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће се из буџета Града Београда преко Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,24/11).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Изради предметног плана приступиће се на основу од-

луке о изради плана детаљне регулације комплекса станице 
за снабдевање горивом у Улици Господар Јевремовој, Град-
ска општина Стари град („Службени лист града Београда”, 
број 51/14).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени 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 плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

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

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), 
уз дописе IX-03 бр. 350.14-23/14 од 10. јула 2014. године, 
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доста-
вио је на мишљење Предлог решења о приступању изради 
стратешке процене утицаја на животну средину плана де-
таљне регулације комплекса станице за снабдевање гори-
вом у Улици Господар Јевремовој, 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 „Зеленило – 
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић 
Батут” и ЈВП „Београдводе”.
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Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр. 
501.3-45/2014-V-04 од 21. јула 2014. године) и Завод за заш-
титу природе Србије (допис бр. 020-1775/2 од 5. августа 
2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да се 
може донети Решење о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП Зелени-
ло – Београд, Градски завод за јавно здравље, Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београд-
воде” нису доставили тражено мишљење у законском року, 
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

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

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-23/2014, 1. септембра 2014. године.

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој про-
цени 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, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13) и члана 58. Одлуке о градској уп-
рави града Београда (пречишћен текст) („Службени лист 
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урба-
низам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕ-
КСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У УЛИ-

ЦИ ЈУЖНИ БУЛЕВАР, ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину плана детаљне регулације комплекса стани-
це за снабдевање горивом у Улици јужни булевар, градска 
општина Врачар (у даљем тексту: план детаљне регулације).

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

3. Стратешком проценом утицаја плана на животну сре-
дину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја. 

4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на 
животну средину израдиће се извештај који ће обухвати-
ти обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, 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 живот-
ну средину (смернице које се односе на спровођење плана 
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на 
животну средину у складу са прописима којима се уређује 
процена утицаја на животну средину),

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

– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради 
стратешке процене,

– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих 
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних 
решења и приказ начина на који су питања животне среди-
не укључена у план, 

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

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

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

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

Извештај о стратешкој процени утицаја планираних на-
мена на животну средину плана детаљне регулације део је 
документације која се прилаже уз план.

5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Ур-
банистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30, 
које је дужно да Нацрт плана изради у року од пет месеци 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Средства за израду плана детаљне регулације обезбе-
диће се из Буџета града Београда преко Секретаријата за 
урбанизам и грађевинске послове.

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

Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изло-
жен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт пла-
на, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја 
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Служ-
бени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11).

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлу-
ке о изради плана детаљне регулације комплекса станице за 
снабдевање горивом у Улици Јужни булевар, градска општи-
на Врачар („Службени лист града Београда”, број 51/14).

Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој про-
цени 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 плани-
рани будући развојни пројекти одређени прoписима којима 
се уређује процена утицаја на животну средину, утврдио је 
да предметни план представља оквир за одобравање бу-
дућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стра-
тешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
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На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру 
стратешке процене, разматраће се постојеће стање живот-
не средине, утицај планираних садржаја на микро и макро 
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа 
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати 
негативан утицај на животну средину друге државе.

Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне 
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службе-
ни гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04), уз 
дописе IX-03 бр. 350.14-24/14 од 10. јула 2014. године, Секре-
таријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је на 
мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину плана детаљне регула-
ције комплекса станице за снабдевање горивом у Улици јуж-
ни булевар, градска општина Врачар, Секретаријату за заш-
титу 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. 
501.3-46/2014-V-04 од 21. јула 2014. године) и Завод за заш-

титу природе Србије (допис бр. 020-1776/2 од 5. августа 
2014. године) доставили су мишљење у коме наводе да се 
може донети решење о приступању стратешкој процени 
утицаја на животну средину предметног плана.

ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зелени-
ло – Београд”, Градски завод за јавно здравље, Институт за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београд-
воде” нису доставили тражено мишљење у законском року, 
па се у складу са одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 
135/04, 88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења 
о приступању стратешкој процени утицаја на животну сре-
дину предметног плана.

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

Градска управа града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-24/2014, 1. септембра 2014. године

Секретар
Љиљана Новаковић, дипл. инж. арх., ср.

АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 46. став 1. 
тачка 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС”, број: 129/07, 34/2010 – Одлука УС и 54/11), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 

градске општине Вождовац Милана Дамчевића, са изборне 
листе Александар Вучић – Српска напредна странка, пре 
истека времена на које је изабран, због престанка пребави-
лишта на територији градске општине Вождовац.

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

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-91/2014, 19. септембра 2014. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу чл. 48. и 56. 
Закона о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 
129/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2010) и члана 27. Стату-
та градске општине Вождовац („Службени лист града Бео-
града”, бр. 36/10 и 41/13), донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Потврђује се мандат одборника Скупштине градске 

општине Вождовац изабраног на изборима за одборнике 

Скупштине градске општине Вождовац одржаним 15. де-
цембра 2013. године и то Весни Алексић са изборне листе 
Александар Вучић – Српска напредна странка.

2. Мандат одборника почиње да тече даном доношења 
одлуке и траје до истека мандата одборника Скупштине 
градске општине Вождовац.

3. Одлуку објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I број 020-97/2014, 19. септембра 2014. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 27. Статута 
градске општине Вождовац („Службени лист града Београда”, 
бр. 36/10 и 41/13) и члана 7. Одлуке о Јавном правобранилаш-
тву градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службе-
ни лист града Београда”, број 36/2011), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИ-
ОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ

1. Именује се Милица Пејовић, дипл. правник са поло-
женим правосудним испитом за заменика јавног правобра-
ниоца градске општине Вождовац. 

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број 020-94/2014, 19. септембра 2014. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 
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Скупштина градске општине Вождовац на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 29. 
Одлуке о заштитнику грађана градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, број 3/10) и члана 27. 
Статута градске општине Вождовац („Службени лист града 
Београда”, бр. 36/10 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИ-
КА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ВОЖДОВАЦ
1. Утврђује се престанак функције заменику заштитника 

грађана градске општине Вождовац Милошу Ружићу због 
поднете оставке са 19. септембра 2014. године.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац

I број 020-92/2014, 19. септембра 2014. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 27. Статута 
градске општине Вождовац – пречишћен текст („Службени 
лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) члана 24. Одлуке о заш-
титнику грађана градске општине Вождовац („Службени лист 
града Београда”, број 3/10) и члана 94. став 3. тачка 12. Посло-
вника о раду Скупштине градске општине Вождовац („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 46/I/08 и 41/13), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВОЖДОВАЦ
1. Бира се Милијана Милосављевић, дипл. правник са поло-

женим правосудним испитом за заменика заштитника грађана 
градске општине Вождовац са 20. септембром 2014. године. 

2. Именована се бира до истека периода на који је 
изабран заштитник грађана.

3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац

I број 020-93/2014, 19. септембра 2014. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012), 
члана 32. Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање 
и коришћење пословним простором „Пословни простор – 
Вождовац”, и члана 27. Статута градске општине Вождовац 
(„Службени лист града Београда”, бр. 36/10 и 41/13) донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈП „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР ВОЖДОВАЦ”
1. Именује се Зоран Иваниш, дипл. туризмолог за врши-

оца дужности директора ЈП „Пословни простор – Вождо-
вац”, на период до шест месеци.

2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Вождовац

I број 020-95/2014, 19. септембра 2014. године
Председник

Александар Мирковић, ср. 

Скупштина градске општине Вождовац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 27. Ста-
тута градске општине Вождовац („Службени лист града Бе-
ограда”, бр. 36/10 и 41/13) и чл. 2. и 3. Одлуке о образовању 
и утврђивању подручја месних заједница на територији 
општине Вождовац, донела је 

РЕШЕЊЕ 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ САВЕТА МЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА БАЊИЦА, ГОРЊИ ВОЖДОВАЦ, ЧИ-
НОВНИЧКА КОЛОНИЈА, ДОЊИ ВОЖДОВАЦ, АУТО-
КОМАНДА, ТЕШИЋА КУПАТИЛО, ПАШИНО БРДО, 
ВИНОГРАДИ, ШУМИЦЕ, ДУШАНОВАЦ, МИЛОРАД 
МЕДАКОВИЋ, МИЛУНКА САВИЋ, БРАЋЕ ЈЕРКОВИЋ, 
МИТРОВО БРДО, КУМОДРАЖ, КУМОДРАЖ I, КУМОД-
РАЖ II, ЈАЈИНЦИ, РАКОВИЦА, БЕЛИ ПОТОК, ПИНО-

САВА, ЗУЦЕ, РИПАЊ И МЕДАКОВИЋ III.
1. У тачки II Решења о избору савета месних заједни-

ца Бањица, Горњи Вождовац, Чиновничка колонија, Доњи 
Вождовац, Аутокоманда, Тешића купатило, Пашино брдо, 
Виногради, Шумице, Душановац, Милорад Медаковић, 
Милунка Савић, Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумод-
раж, Кумодраж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели По-
ток, Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III, („Службени 
лист града Београда”, бр. 14/14, 45/14 и 47/14) врши се сле-
дећа допуна:

15. Месна заједница „Кумодраж I”
Бирају се:
– Славољуб Момчиловић, за члана,
– Јасмина Мијаиловић, за члана.
2. У осталом делу решење остаје неизмењено.
3. Ово решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Вождовац
I Број 020-96/2014, 19. септембра 2014. године

Председник
Александар Мирковић, ср. 

ВРАЧАР
Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-

жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 5. и члана 15. став 1. тачка 3. Статута град-
ске општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 
45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

ОДЛУКУ
О УСТАНОВЉЕЊУ НАГРАДЕ „ПОЛИЦАЈАЦ ГОДИНЕ” 

И „ВАТРОГАСАЦ ГОДИНЕ”
Члан 1.

Овом одлуком установљавају се појединачне награде 
градске општине Врачар и уређују се услови и поступак за 
њихово додељивање из буџета градске општине Врачар.

Члан 2.
Термини којима су у овој одлуци означени носиоци ак-

тивности односно одговорна лица, а изражени су у грама-
тичком мушком роду, подразумевају природни мушки и 
женски род лица на која се односе, у складу са начелима и 
прописима о родној равноправности.

Члан 3.
Појединачне награде градске општине Врачар су:
1. награда „Полицајац године”,
2. награда „Ватрогасац године”.
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Члан 4.
Награда „Полицајац године” установљава се као награ-

да која се додељује на крају сваке календарске године за ту 
годину, за остварене изузетне, појединачне резултате у об-
ласти безбедности, сузбијања криминалитета, заштите и 
одржавања јавног реда и мира као и у управним пословима.

Награда се додељује појединцима, полицијским службе-
ницима Полицијске станице Врачар, на образложен пред-
лог командира Полицијске станице Врачар, а на основу од-
луке Већа градске општине Врачар.

Награда се додељује највише десеторици полицијских 
службеника.

Члан 5.
Награда „Ватрогасац године” установљава се као награ-

да која се додељује на крају сваке календарске године за ту 
годину, за остварене изузетне, појединачне резултате у об-
ласти противпожарне заштите или остваривања подвига у 
спречавању или гашењу пожара, као и спасавању грађана и 
њихове имовине.

Награда се додељује појединцима, радницима ватрогас-
но-спасилачких јединица надлежних за територију градске 
општине Врачар, уз претходну сагласност руководиоца је-
динице, а на основу одлуке Већа градске општине Врачар.

Награда се додељује највише десеторици радника ватро-
гасно-спасилачке јединице.

Члан 6.
Награда „Полицајац године” и награда „Ватрогасац го-

дине” додељују се једном годишње у новчаном износу који 
се утврђује решењем о награђивању, које доноси председ-
ник градске општине Врачар у складу са овом одлуком и 
средствима планираним за ову намену Одлуком о буџету 
градске општине Врачар за текућу годину.

Члан 7.
О реализацији ове одлуке стараће се Служба за финан-

сијске и заједничке послове Управе градске општине Врачар.

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/6, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 15. став 1. 
тачка 3. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 
29/13), донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДА-
МА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА/ОДБОР-
НИЦА У СКУПШТИНИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР 
И ПЛАТАМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТА-

ВЉЕНИХ ЛИЦА

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборника/

одборница у Скупштини градске општине Врачар и плата-

ма изабраних, именованих и постављених лица („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 16/12, 50/13 и 46/14), мења се 
члан 12. став 2. тако да гласи:

„Коефицијенти за обрачун и исплату плата именованих 
и постављених лица у органима градске општине Врачар 
увећавају се највише до 30%. Појединачна решења за име-
нована и постављена лица из члана 12. став 1. алинеја 2, 3, 
6. и 7. доноси Комисија за прописе, управу и администра-
тивно мандатна питања, за лица из члана 12. став 1. алинеја 
1. и 5. ове одлуке доноси Веће градске општине Врачар, а 
за лица из члана 12. став 1. алинеја 4. доноси председник/
председница градске општине Врачар”.

Члан 2.

Мења се члан 22. тако да гласи:
„Појединачна решења о остваривању права изабраних, 

именованих и постављених лица из члана 11. и члана 12. 
став 1. алинеја 2, 3, 6. и 7. ове одлуке доноси Комисија за 
прописе, управу и административно-мандатна питања, за 
лица из члана 12. став 1. алинеја 1. и 5. ове одлуке доноси 
Веће градске општине Врачар, а за лица из члана 12. став 1. 
алинеја 4. доноси председник/председница градске општи-
не Врачар”.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/2, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 8. став 1. 
тачка 10. и члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општи-
не Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 
17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донeла

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИ-
НЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР НА КОМЕ ПРАВО КО-

РИШЋЕЊА ИМА ОПШТИНА ВРАЧАР

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању закупнине за пословни простор 
на коме право коришћења има општина Врачар („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 15/11, 62/12 и 69/12), у називу 
Одлуке испред речи: „општина”, додаје се реч: „градска”.

Члан 2.

Члан 2. мења се и гласи:
„Закупнине за пословни простор на коме право ко-

ришћења има градска општина Врачар утврђују се према 
делатностима и зонама утврђеним у Распореду по зонама 



25. септембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 73 – 9

улица на територији општине Врачар („Службени лист гра-
да Београда”, број 17/98), и то:

(дин/m2 месечно)

Врста пословног простора
Зоне

Екстра I
а) Канцеларије – за област 12 и 13

(образовање, здравство, социјална
заштита, наука и култура)  342,00

 
300,00

Канцеларије – за област 14 
(политичке странке, удружења грађана, 
друштвене организације и др.) 722,00 403,00
Канцеларије – за делатности непрофитних 
спортских савеза 171,00 150,00
Канцеларије – за остале делатности 722,00 609,00

б) Магацини 617,00 514,00
в) Локали 1025,00 857,00
г) Занатска делатност

Делатност ретких и старих заната
(израда народних одела, бачви, каца, дугмета, 
дрвомоделарска и дуборезачка, корпарско-
плетарска, израда ужади, ткачка, вуновла-
чарска, јорганџијска, котларско-казанџијска, 
сарачка, воскарска , производња сода воде, 
ковачка, кораџијска, печење хлеба и пецива 
и услужно печење јагњића и прасића на 
традиционални начин, сајџијска, браварска, 
кројачка, поправка кишобрана, рестаурација 
старог намештаја, израда и поправка накита, 
тапетарска,израда абажура, књиговезачка, 
рестаурација и израда рамова,поправка 
бицикала, шеширџијска, крзнарска, реста-
урација старих књига, израда сликарског 
прибора, обућарска, сервис радио и тв 
апарата и израда камина, огњишта и каљавих 
пећи и осталих непоменутих делатности које 
буду сврстане у групу ретких и старих заната)

1025,00

171,00

596,00

150,00
д) Атељеи

Сликарски и вајарски атељеи
171,00

51,00
150,00

51,00
ђ) Витрине 171,00 171,00
е) Производне хале 617,00 300,00
ж) Верске заједнице 285,00 240,00

У цену закупа пословног простора урачунат је порез на 
додату вредност”.

Члан 3.
Члан 5. брише се.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина Градске Општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/4, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИ-
ВАЊУ КРИТЕРИЈУМА И ПОСТУПКА ЗА ОДОБРА-

ВАЊЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА 

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању критеријума и поступка за 

одобравање финансијске помоћи из буџета („Службени 

лист града Београда”, број 74/13), (у даљем тексту: одлука), 
мења се члан 1. и гласи:

„Овом одлуком се ближе уређују критеријуми и посту-
пак одобравања финансијске помоћи из буџета у вези са 
поднетим захтевима за одобравање финансијске помоћи из 
буџета, као и начин и поступак враћања додељених сред-
става уколико се утврди да корисници добијена средства не 
користе на прописан начин, као и друга питања од значаја 
за одобравање помоћи из буџета”.

Члан 2.
Мења се члан 3. и гласи:
„Право на финансијску помоћ из буџета у смислу ове 

одлуке, имају:
– физичка лица са пребивалиштем на територији град-

ске општине Врачар,
– васпитно-образовне установе (у даљем таксту: устано-

ве) чије је седиште на територији градске општине Врачар”.

Члан 3.
После члана 4. додаје се нови члан 4а и гласи:
„Финансијска помоћ на основу одговарајуће документа-

ције се додељује установама:
1. за одржавање манифестација којима се подстиче раз-

вој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма, а 
које су од значаја за општину;

2. за организовање превоза ученика на републичка и 
међународна такмичења”. 

Члан 4.
Мења се члан 5. одлуке и гласи:
„Средства за финансијску помоћ лицима из члана 3. 

став 1. алинеја 1. ове одлуке се додељује на основу захтева 
појединаца, који се подносе председнику градске општине.

 Право на финансијску помоћ из члана 4а став 1. тачка 
1. остварују установе које до 1. новембра текуће године, до-
ставе градској општини Врачар списак манифестација које 
ће организовати или на којима ће учествовати у наредној 
години, а у коме је исказан опис и буџет манифестација као 
и објашњење на који начин се подстиче развој културно-
уметничког стваралаштва и/или аматеризма и разлоге због 
којих се предметна манифестација може сматрати значај-
ном за општине.

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ са 
детаљаним описом манифестације, установа подноси пред-
седнику градске општине, најкасније 10 дана пре одржа-
вања конкретне манифестације.

Право на финансијску помоћ из члана 4а став 1. тачка 
2. остварују установе која поднесу захтев најкасније 10 
дана пре одласка ученика на републичка или међународна 
такмичења”.

Члан 5.
Мења се члан 6. и гласи:
„Износ средства за финансијску помоћ из буџета 

утврђује се Одлуком о буџету градске општине Врачар 
за сваку буџетску годину, и може се користити до висине 
средстава утврђених том одлуком.”.

Члан 6
Мења се члан 7. и гласи:
„Председник градске општине Врачар у складу са овом 

одлуком доноси решење поводом захтева за одобравање 
финансијске помоћи из буџета.

На основу решења, финансијска помоћ лицима из чла-
на 3. став 1. алинеја 1. ове одлуке врши се у виду новчане 
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помоћи, или се спроводи поступак јавне набавке у складу 
са важећим законом, у случају када се додељује материјална 
помоћ по основу ове одлуке”.

Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/5, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донела

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИ-
ВАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ВРАЧАР

Члан 1.
У Одлуци о награђивању ученика и студената из буџета 

градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
број 74/13), (у даљем тексту: одлука), у члану 3. став 1. мења 
се тачка 4. која гласи: 

„4. ученике основних и средњих школа за освојено прво, 
друго и треће место на културно-образовним манифес-
тацијама такмичарског карактера, које се традиционално 
одржавају на територији градске општине Врачар или су од 
изузетног значаја за грађане Врачара”.

Члан 2.
После члана 3. додаје се нови члан 3а, који гласи: 
„Изузетно, ради подстицања активног и самосталног 

учешћа младих у процесу учења, развоја научне културе, 
истраживачког академског духа и критичког мишљења, 
награђује се учешће ученика и студената у истраживачким 
пројектима, на међународним студијским путовањима, 
међународним научним скуповима или постдипломским 
студијама квалитативно другачијим од постојећих у обра-
зовном систему Србије.”

Члан 3.
Мења се члан 5. тако да гласи:
„Награде за ученике наведене у члану 3. ове одлуке, до-

дељиваће се за резултате остварене у текућој години.”

Члан 4.
Мења се члан 6. тако да гласи:
„Награда из члана 3а. ове одлуке, може бити додељена 

ученику/студенту једном годишње”.

Члан 5.
У члану 7. мења се став 3. и додаје нови став 4. који гласе:
„Податке о резултатима оствареним на манифестација-

ма из члана 3. став 1. тачка 4. ове одлуке достављају органи-
затори манифестације.

Ученици и студенти из члана 3а одлуке, најкасније 10 
дана пре испуњавања услова за награђивање, достављају 

доказ о свом учешћу (позивно писмо, потврда о учешћу, по-
тврда о пласману, итд.)”.

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

вања у „Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/7, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу чл. 26. и 27. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 
– испр. др. закона и 83/2014 – др. закон), члана 524. Зако-
на о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 
36/2011, 99/11 и 83/14 – др. закон) и члана 15. став 1. тачка 
13. Статута градске општине Врачар („Службени лист града 
Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), 
донела

ОДЛУКУ
О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 

„БОЖИДАР АЏИЈА”

Члан 1.
Oвом одлуком укида се установа Народни универзитет 

„Божидар Аџија”, због непостојања законских услова за 
обављање делатности. 

Над установом Народни универзитет „Божидар Аџија” 
матични број 07010036, ПИБ 100288685 са пословним 
бројем рачуна 330-4010636-61, покреће се поступак ликви-
дације.

Констатује се престанак функције вршиоца дужности 
директора установе, Симе Богoвца из Београда, ЈМБГ 
2804967381003, протеком законског рока од једне године, 
именованог решењем Скупштине градске општине Врачар 
бр. 96-35/2013-VIII/II-9 од 13. јуна 2013. године.

Разрешава се функције заменика директора и законског 
заступника установе Радмила Кунчер из Београда, ЈМБГ 
2609948715092.

Члан 2.
Народни универзитет „Божидар Аџија” је установа об-

разовања одраслих и културно-образовних делатности од 
општег интереса и од значаја за градску општину Врачар, 
која је основана Решењем Народног одбора општине Вра-
чар, бр. 01-28915, од 21. новембра 1961. године и уписана у 
судски регистар Окружног привредног суда у Београду, ре-
гистарски уложак бр. 5-144-00 (у даљем тексту: установа).

Члан 3.
Права, обавезе, одговорности и имовину установе, коју 

чине право својине на покретним стварима, право ко-
ришћења на стварима у јавној својини, новчана средства и 
друга имовинска права, преузима градска општина Врачар. 

Члан 4.
На основу ове одлуке спровешће се поступак редовне 

ликвидације, у складу са законом. 
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За ликвидационог управника, који ће спровести посту-
пак редовне ликвидације установе, одређује се Урош Трајко-
вић из Београда, ЈМБГ 2808982924671.

Ликвидациони управник заступа установу у ликвида-
цији и одговоран је за законитост пословања установе. 

Ликвидациони управник је дужан да познатим повериоци-
ма који по овом закону пријављују потраживање упути и пи-
сано обавештење о покретању ликвидације установе, најкас-
није у року од 15 дана од дана почетка ликвидације установе. 

Члан 5.
Пријаве потраживања достављају се на адресу за пријем 

поште: Народни универзитет „Божидар Аџија” – у ликвида-
цији, Београд, ул. Радослава Грујића бр. 3.

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања 
према установи најкасније у року од 90 дана од дана обја-
вљивања огласа о покретању поступка ликвидације у 
„Службеном гласнику РС”.

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити 
преклудирана ако их не пријаве најкасније у року од 30 дана 
од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.

Ликвидација установе почиње даном регистрације одлу-
ке о ликвидацији и објављивањем огласа о покретању лик-
видације, у складу са законом о регистрацији.

Све приспеле пријаве потраживања, као и потраживања 
познатих поверилаца установа ће евидентирати у листу 
пријављених потраживања и сачинити листу признатих и 
оспорених потраживања.

Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покре-
не поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у 
истом року о томе писаним путем не обавести установу, то 
потраживање се сматра преклудираним.

Од дана регистрације ове одлуке установа не може преду-
зимати нове послове, већ само послове везане за спровођење 
ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату 
потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.

Позивају се сви дужници установе да измире своје оба-
везе према установи.

Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року 
од 15 дана од дана доношења ове одлуке поднети Привред-
ном суду у Београду ову одлуку уз регистрациону пријаву 
покретања поступка ликвидације, ради регистрације лик-
видације установе у регистар.

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почет-
ка ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс 
као ванредни финансијски извештај у складу са прописима 
којима се уређују рачуноводство и ревизија.

Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкас-
није 120 дана од дана почетка ликвидације саставити почет-
ни ликвидациони извештај, а након доношења одлуке на-
длежног органа о усвајању истог, предузети потребне радње 
за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у скла-
ду са законом о регистрацији.

Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе општа 

акта Народног универзитета „Божидар Аџија”.

Члан 7.
Ову одлуку објавити у „‚Службеном листу града Београда”. 

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/9, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године на основу члана 15. став 1. 
тачка 17. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 
29/13) и члана 43. став 4. у вези члана 40. став 2. и 3. По-
словника Скупштине градске општине Врачар („Службени 
лист града Београда”, број 15/11 – пречишћен текст, 6/12, 
35/12, 44/12 и 56/14), донела

РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се престанак функције:
– члану Већа градске општине Врачар Данилу Глумцу са 

даном подношења оставке 18. септембром 2014. године,
– чланици Већа градске општине Врачар Мирјани Хрваћа-

нин са даном подношења оставке 18. септембром 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/10, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године на основу члана 15. став 1. 
тачка 9. Статута градске општине Врачар („Службени лист 
града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 
29/13) и члана 33. став 1. Пословника Скупштине градске 
општине Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 15/11 
– пречишћен текст, 6/12, 35/12, 44/12 и 56/14), донела

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНА И ЧЛАНИЦЕ ВЕЋА ГРАДСКЕ ОП-

ШТИНЕ ВРАЧАР
1. Бирају се:
1. Вељко Радуновић и
2. Тамара Трипић,
за члана и чланицу Већа градске општине Врачар, са 18. 

септембром 2014. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Врачар

Број 96-76/2014-VIII/11, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године на основу члана 18. став 
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона и 
83/05 – испр. др. закона), a у вези члана 21. Статута Установе 
Спортско-рекреативно образовни центар „Врачар”, број 654 
од 6. јуна 2013. године и члана 15. став 1. тачка 13. Статута 
градске општине Врачар („Службени лист града Београда”, 
бр. 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донeла

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИ-
РЕКТОРА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНОГ 

ЦЕНТРА „ВРАЧАР”
1. Констатује сe Драгутину Макарићу, вршиоцу дужности 

директора Спортско-рекреативно образовног центра „Вра-
чар”, престанак мандата, са 18. септембром 2014. године.
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2. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/13, 18. септембра 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 18. став 
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 21. Статута ус-
танове Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”, 
бр. 654 од 6. јуна 2013. године и бр. 895 од 15. маја 2014. го-
дине и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донeла

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА СПОРТСКО-РЕКРЕА-

ТИВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВРАЧАР”
1. Именује се Јелена Ђорђевић за директора Спортско-

рекреативно образовног центра „Врачар”, са 18. септембром 
2014. године.

2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/12, 18. септембар 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одр-
жаној 18. септембра 2014. године, на основу члана 18. став 
1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 
42/91, 71/94, 79/05 – др. закон, 81/05 – испр. др. закона, 83/05 
– испр. др. закона и 83/14 – др. закон), члана 21. Статута ус-
танове Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”, 
бр. 654 од 6. јуна 2013. године и бр. 895 од 15. маја 2014. го-
дине и члана 15. став 1. тачка 13. Статута градске општине 
Врачар („Службени лист града Београда”, бр. 45/08, 17/10, 
44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), донeла

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА ДИРЕКТОРА СПОРТ-
СКО-РЕКРЕАТИВНО ОБРАЗОВНОГ ЦЕНТРА „ВРАЧАР”

1. Именује се Светлана Радосављевић за директора 
Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”, са 18. 
септембром 2014. године.

2. Именовање се врши на период од четири године.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Врачар
Број 96-76/2014-VIII/12, 18. септембар 2014. године

Председник
др Тијана Благојевић, ср.

ЗВЕЗДАРА

Скупштина градске општине Звездара на седници одр-
жаној 24. септембра 2014. године, на основу члана 32. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07) и члана 19. Статута градске општине Звездара 
(„Службени лист града Београда”, бр. 43/08, 43/09, 15/10, 
13/13, 36/13 , 41/13), донeла је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРУЖАЊУ ПРАВНЕ ПОМОЋИ

Члан 1.
У Одлуци о пружању правне помоћи („Службени лист 

града Београда”, број 77/2013) у члану 3. став 1. тачка 3. 
мења се и гласи:

„Састављањем исправа и писмена која нису у супро-
тности са Законом о јавном бележништву и законима који 
третирају конкретну област која је предмет пружања прав-
не помоћи.”

Члан 2. 
У истој одлуци, у члану 8. став 1. тачка 2. мења се и гласи:
„За састављање исправа и писмена из члана 3. став 1. 

тачка 3. у висини важеће адвокатске тарифе у време саста-
вљања исправа и писмена.”

У истом члану, исти став код тачке 3. реч „изјаве”, замењује 
се речју „захтеви”. У осталом делу члан остаје непомењен.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Звездара
XI број 011-1-32, 24. септембра 2014. године

Председник
Душан Игњатовић, ср.

ЗЕМУН

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 17. септембра 2014. године, на основу члана 39. став 2. 
Статута градске општине Земун („Службени лист града Бе-
ограда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 27. став 1. 
Пословника Скупштине градске општине Земун („Службе-
ни лист града Београда”, број 28/09 и 5/10), донела је 

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНУ 

ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН

1. Утврђује се престанак функције члану Већа градске 
општине Земун Бојану Бајагићу, због подношења оставке, 
са 17. септембром 2014. године, с тим да остаје на дужности 
и врши текуће послове до избора новог члана Већа градске 
општине Земун.

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

Скупштина градске општине Земун
Број 06-712/2014-II/21, 17. септембра 2014. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.



25. септембар 2014. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 73 – 13

Скупштина градске општине Земун на седници одржа-
ној 17. септембра 2014. године, на основу члана 14. Закона 
о локалним изборима („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 
34/10 и 54/11) и члана 16. тачка 18. Статута градске општи-
не Земун („Службени лист града Београда”, број 43/13 – 
пречишћен текст ), донела је

РЕШЕЊЕ 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ИЗБОРНЕ КО-

МИСИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗЕМУН
1. У Решењу о именовању Изборне комисије градске 

општине Земун („Службени лист града Београда”, бр. 33/13, 
43/14 и 60/14) врши се следећа измена:

а) Разрешава се дужности у Изборној комисији градске 
општине Земун у сталном саставу:

– Зоран Марковић, заменик члана на предлог Коалиције 
ДСС – ДВЕРИ.

б) Именује се у Изборну комисију градске општине Зе-
мун у сталном саставу:

за заменика члана:
– Милан Милисављевић, на предлог Коалиције ДСС - 

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

града”.
Скупштина градске општине Земун

Број 06-709/2014-II/21, 17. септембра 2014. године
Председник

Ненад Врањевац, ср.

НОВИ БЕОГРАД
Скупштина градске општине Нови Београд, на основу 

члана 56. став 5. Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07, 34/10 – УС и 54/11) и члана 18. Ста-
тута градске општине Нови Београд („Службени лист града 
Београда”, бр. 3/11– пречишћен текст и бр. 33/13), на седни-
ци одржаној 24. септембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
1. Потврђује се мандат одборнику Скупштине градске 

општине Нови Београд, изабранoм на изборима одржаним 
6. маја 2012. године, Оливери Лазаревић, са изборне листе 
„Драган Ђилас избор за бољи Нови Београд”.

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

Скупштина градске општине Нови Београд
Број Х-020-347, 24. септембра 2014. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

 
Скупштина градске општине Нови Београд, у складу 

са одредбама члана 137. и члана 138. став 2. Закона о спор-
ту („Службени гласник РС”, бр. 24/11 и 99/11 – др. закони), 
члана 4. Одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана 
у области спорта у Београду („Службени лист града Београ-
да”, број 57/13), члана 77. Статута града Београда („Службени 
лист града Београда”, бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013), на основу 
члана 18. Статута градске општине Нови Београд („Службени 
лист града Београда”, бр. 3/11– пречишћен текст и 33/13), на 
седници одржаној дана 24. септембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИ-

НЕ НОВИ БЕОГРАД ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА СПОРТ
Члан 1.

Одлуком о начину и поступку остваривања права на до-
делу средства из буџета градске општине Нови Београд опре-

дељених за спорт (у даљем тексту: одлука) одређују се услови, 
критеријуми, обим, начин и поступак финансиња и суфинан-
сирања програма за задовољавања потреба грађана у области 
спорта на територији градске општине Нови Београд.

Члан 2.
Одлуком о буџету градске општине Нови Београд оп-

редељују се средства за финансирање и суфинансирање 
програма којима се задовољавају потребе грађана у обла-
сти спорта на територији градске општине Нови Београд и 
којима се остварује општи интерес.

Члан 3.
Средства намењена за финансирање и суфинансирање 

програма из члана 2. ове одлуке ће се користе за реализацију 
спорта и рекреације, у циљу задовољавања потреба грађа-
на у области спорта, промовисања спорта као здравог жи-
вотног стила, подстицање и стварање услова за унапређење 
спорта за све грађане, односно бављење грађана спортом 
посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом, 
подстицање и стварање услова за унапређење предшкол-
ског и школског спорта (рад школских спортских секција и 
друштава, општинска, градска и међуопштинска школска 
спортска такмичења) и организација спортских такмичења 
од посебног интереса за градску општину Нови Београд.

Члан 4.
Права на финансирање и суфинансирање програма из 

буџета Градске општине Нови Београд имају организације 
у области спорта, које морају да испуњавају следеће услове:

– да су регистроване у Агенцији за привредне регистре 
(не односи се на појединце);

– да искључиво послују на недобитној основи;
– да имају седиште на територији градске општине Нови 

Београд;
– да активно делују најмање годину дана;
– да обављају спортске активности и оставривањем про-

грама доприносе оствaривању развојa спорта на територији 
општине;

– да је програм у складу са законом; 
– да испуњавају у складу са законом, прописане услове 

за обављање делатности које су у вези са програмом;
– да нису у поступку ликвидације, стечајном поступку 

или под привременом забраном обављања делатности; 
– да немају блокаду пословног рачуна;
– да немају пореске дугове или дугове према организа-

цијама социјалног давања;
– да нису у последње две године правноснажном одлу-

ком кажњене за прекршајни или привредни преступ у вези 
са делатношћу;

– и други услови утврђени законом и подзаконским актом.
Члан 5.

Средства за финансирање и суфинансирање програма за 
задовољавања потреба грађана у области спорта на терито-
рији градске општине Нови Београд додељују се на основу 
јавног конкурса.

Јавни конкурс се објављује у средствима јавног инфо-
рмисања и на званичној интернет страници градске општи-
не Нови Београд. 

Поступак јавног конкурса спроводи комисија за спорт 
(у даљем тексту: комисија), коју именује председник град-
ске општине.

Комисија има председника и четири члана. 
Члан 6.

Учесници јавног конкурса из члана 5. ове одлуке морају 
приложити сву потребну документацију, којом доказују да 
испуњавају услове из конкурса. 
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Комисија у јавном конкурсу ће прецизирати услове кон-
курса, који морају бити у складу са законом и подзаконским 
актима који регулишу материју из ове области.

Члан 7.
По спроведеном јавном конкурсу председник градске 

општине доноси одлуку о додели средстава из буџета за об-
ласт спорта, а на основу предлога комисије.

Одлуком из става 1. председник градске општине 
одређује за коју намену и које потребе се средства обез-
беђују, а у складу са чланом 4. Одлуке о задовољавању пот-
реба и интереса грађана у области спорта у Београду. 

Члан 8.
Спортској, односној другој организацији, изузетно се 

могу доделити средства за реализацију програма и на ос-
нову поднетог предлога програма, у току године, без јавног 
конкурса, у случају када је у питању програм од посебног 
значаја за остваривање потреба и интереса грађана у обла-
сти спорта, уколико програм из објективних разлога није 
могао да буде поднет у роковима утврђеним програмским 
календаром од стране комисије, а предмет и садржај про-
грама је такав да може бити успешно реализован само од 
стране одређеног носиоца програма. 

О додели средстава из става 1. овог члана одлучује пред-
седник градске општине.

Члан 9.
Одлука о додели средстава се ставља на огласну таблу и зва-

ничну интернет презентацију градске општине Нови Београд.

Члан 10.
Комисија прати и врши надзор над наменским ко-

ришћењем одобрених средстава на основу извештаја и 
документације достављене од стране корисника истих и о 
томе сачињава извештај. Корисник средстава дужан је да 
добијена средства користи за намену наведену у захтеву 
који је прихваћен од стране председника градске општине.

Корисник средстава дужан је да Комисију посебним до-
писом обавести о изменама везаним за садржај, термин и 
начин коришћења одобрених средстава. 

Корисник средстава је дужан да у сваком моменту омо-
гући контролу програма, као и увид у сву потребну доку-
ментацију.

Корисник средстава дужан је да Комисији најкасније 30 
дана по реализацији достави извештај о реализацији актив-
ности, са документацијом о утрошку средстава. 

Члан 11.
Обавезује се комисија да донесе правилник којим ће се 

разрадити ближа мерила, критеријум, начин одобравања 
програма, програмски календар и друга питања у области 
спорта на територији градске општине Нови Београд.

Члан 12.
Стручне, организационе и административно-техничке 

послове за потребе комисије обавља – Одељење за друштве-
не делатности Управе градске општине Нови Београд.

Члан 13.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Х-020-342, 24. септембра 2014. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

Скупштина градске општине Нови Београд, на основу чла-
на. 18. Статута градске општине Нови Београд („Службени 
лист града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и број 33/13), 
на седници одржаној 24. септембра 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И 
ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ОДБОРНИКА У СКУПШТИ-
НИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД И ПЛАТАМА, 
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 

Члан 1.
У Одлуци о накнадама и другим примањима одборни-

ка у Скупштини градске општине Нови Београд и платама 
изабраних, именованих и постављених лица („Службени 
лист града Београда”, бр. 48/11 – пречишћен текст и 57/14), 
(у даљем тексту: одлука) у члану 10, речи: „навршену годину 
радног стажа”, мењају се и гласе: „пуну годину рада оства-
рену у радном односу код послодавца, у складу са законом”.

Члан 2.
У осталом делу одлука остаје неизмењена.

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

вања у „Службеном листу града Београда”. 
Скупштина градске општине Нови Београд

Број Х-020-343, 24. септембра 2014. године.

Председник
Живан Обреновић, ср.

 
Скупштина градске општине Нови Београд, на основу 

члана 17. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, број 119/12), члана 18. став 1. тачка 10а) Ста-
тута градске општине Нови Београд („Службени лист града 
Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), на седници 
одржаној 24. септембра 2014. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
 О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНУ НАДЗОРНОГ ОД-
БОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” 

– ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Престаје мандат досадашњем члану Надзорног одбора 

Јавног редузећа „Пословни простор” – општина Нови Бео-
град, Оливери Лазаревић, због поднете оставке.

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

Скупштина градске општине Нови Београд
Број X-020-344, 24. септембра 2014. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

 
Скупштина градске општине Нови Београд, на основу 

члана 12. став 3. и члана 16. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 119/2012) и члана 18. став 1. 
тачка 10а) Статута градске општине Нови Београд („Службе-
ни лист града Београда”, бр. 3/11 – пречишћен текст и 33/13), 
на седници одржаној 24. септембра 2014. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈА-
ВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР” – ОПШТИ-

НА НОВИ БЕОГРАД
1. Именује се за члана Надзорног одбора Јавног преду-

зећа „Пословни простор” – општина Нови Београд, Весна 
Петковић.
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2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Нови Београд
Број X-020-345, 24. септембра 2014. године

Председник
Живан Обреновић, ср.

ЧУКАРИЦА

Скупштинa градске општине Чукарица на 17. седници 
одржаној 23. септембра 2014. године, на основу члана 24. 
тачка 20. Статута градске општине Чукарица („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08, 15/10 и 34/13), а у складу 
са чланом 7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске 
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број 
48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Рајна Павићевић разрешава се дужности јавног пра-

вобраниоца градске општине Чукарица, пре истека манда-
та, са 23. септембром 2014. године.

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

Скупштина градске општине Чукарица
VII-05 број 06-94/2014, 23. септембра 2014. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштинa градске општине Чукарица на 17. седници 
одржаној 23. септембра 2014. године, на основу члана 24. та-
чка 20. Статута градске општине Чукарица („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08,15/10 и 34/13), а у складу са чл. 7. и 
8. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Чука-
рица („Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Игор Митровић, дипломирани правник из Београда, 

са положеним правосудним испитом, поставља се за јавног 
правобраниоца градске општине Чукарица, на период од 
четири године. 

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

Скупштина градске општине Чукарица
VII - 05 број 06- 94/2014, 23. септембра 2014. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштинa градске општине Чукарица на 17. седници 
одржаној 23. септембра 2014. године, на основу члана 24. та-
чка 20. Статута градске општине Чукарица („Службени лист 
града Београда”, бр. 44/08, 15/10 и 34/13), а у складу са чланом 
7. Одлуке о јавном правобранилаштву градске општине Чука-
рица („Службени лист града Београда”, број 48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИ-

ОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА
1. Александар Ставрић, разрешава се дужности замени-

ка јавног правобраниоца градске општине Чукарица, пре 
истека мандата, са 2. јулом 2014. године.

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

Скупштина градске општине Чукарица
VII - 05 број 06- 94/2014, 23. септембра 2014. године

Председник
Милан Стојић, ср.

Скупштинa градске општине Чукарица на 17. седници 
одржаној 23. септембра 2014. године, на основу члана 24. 
тачка 20. Статута градске општине Чукарица („Службени 
лист града Београда”, бр. 44/08,15/10 и 34/13), а у складу са 
чланом 7. и 8. Одлуке о јавном правобранилаштву градске 
општине Чукарица („Службени лист града Београда”, број 
48/08), донела је

РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИ-

ОЦА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЧУКАРИЦА

1. Рајна Павићевић, дипломирани правник из Београда, 
са положеним правосудним испитом, поставља се за заме-
ника јавног правобраниоца градске општине Чукарица, на 
период од четири године. 

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

Скупштина градске општине Чукарица
VII - 05 број 06- 94/2014, 23. септембра 2014. године

Председник
Милан Стојић, ср.

БАРАЈЕВО

На основу члана 33. Статута градске општине Барајево 
– пречишћени текст, („Службени лист града Београда”, бр. 
30/10 и 40/13) и члана 10а). Одлуке о месним заједницама 
на територији градске општине Барајево, („Службени лист 
града Београда”, бр. 40/13 и 26/14), и Закључка Општинског 
већа, број: 06-37/2014-107 од 25. септембра 2014. године, 
председник Скупштине градске општине Барајево, доноси 

ОДЛУКУ
О СТАВЉАЊУ ВАН СНАГЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ 
ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

1. Ставља се ван снаге Одлука о расписивању избора за 
чланове савета свих месних заједница на територији град-
ске општине Барајево, број 013-6/2014 од 27. августа 2014. 
године.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а обја-
виће се у „Службеном листу града Београда”.

Председник Скупштине градске општине Барајево
Број 013-8/2014, 25.септембра 2014. године

Председник
Саша Костић, ср.
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ГРОЦКА

Скупштинa градске општине Гроцка на седници одр-
жаној 15. септембра 2014. године, на основу члана 32. та-
чка 12. Закона о локалној самоуправи („Службени гла-
сник РС”, број 129/07), члана 41. тачка 6, члана 61. Статута 
градске општине Гроцка („Службени лист града Београ-
да”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и члана 30. Пословника 
Скупштине градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, број 42/08), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Разрешава се функције члан Општинског већа градске 

општине Гроцка Драгиша Вуковић из Винче.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-115, 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштинa градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. септембра 2014. године, на основу члана 32. тачка 12, 
члана 45. став 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС”, број 129/07), члана 41. тачка 6, члана 63. став 
11. Статута градске општине Гроцка („Службени лист града 
Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13), донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ГРОЦКА
1. Бира се члан Општинског већа градске општине Гроц-

ка Иван Старчевић из Врчина.
2. Избор се врши за период до истека мандата овог сази-

ва Скупштине градске општине Гроцка.
3. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број : 112-116 од 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одр-
жаној дана 15. септембра 2014. године, на основу члана 42. 
став 3. Закона о јавним предузећима („Службеи гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/2014 – 
др. закон) члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроц-
ка („Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 
и 36/13)  донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТО-

РА ЈКП „ГРОЦКА”
1. Именује се вршилац дужности ЈКП „Гроцка” Ђорђе 

Јевтић, дипл. економиста из Умчара.

2. Вршилац дужности директора ЈКП „Гроцка”, именује 
се на још један период од шест месеци, тј. до спровођења Ја-
вног конкурса за именовање директора овог предузећа.

3. Вршилац дужности има сва права, обавезе и овла-
шћење директора.

4. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 
у „Службени листу града Београда”.

Скупштина градске општине Гроцка
Број112-122, 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. септембра 2014. године, на основу члана 17. став 1. 
Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и 
члана 66. Пословника скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08), доноси

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ЈКП „ГРОЦКА”

1. Разрешава се дужности председника Надзорног одбо-
ра ЈКП „Гроцка” Зоран Лукић, дипл. правник, због поднете 
оставкe.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-118, 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. септембра 2014. године, на основу члана 12. став 3., 
члана 16. Закона o јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. 
закон), члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11) и 
члана 66. Пословника скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08), доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБО-

РА ЈКП „ГРОЦКА”

1. Именује се за председника Надзорног одбора ЈКП 
„Гроцка” Душан Глишић, дипл. инж. из Смедерева.

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-119, 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.
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Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. септембра 2014. године, на основу члана 17. став 1. 
Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и 
члана 66. Пословника скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08), доноси

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„ГРОЦКА”
1. Разрешава се дужности члана Надзорног одбора ЈКП 

„Гроцка”, Славиша Арсић, због поднете оставкe.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се 

у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Гроцка

Број 112-120, 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

Скупштина градске општине Гроцка на седници одржа-
ној 15. септембра 2014. године, на основу члана 17. став 1. 
Закона o јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 
119/12, 116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), 
члана 41. тачка 8. Статута градске општине Гроцка („Служ-
бени лист града Београда”, бр. 42/08, 17/10, 59/11 и 36/13) и 
члана 66. Пословника скупштине градске општине Гроцка 
(„Службени лист града Београда”, број 42/08), доноси

РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„ГРОЦКА”
1. Именује се за члана Надзорног одбора ЈКП „Гроцка”, 

из редова запослених Беџо Ликароски, дипл.правник из Бе-
ограда. 

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

Скупштина градске општине Гроцка
Број 112-121, 15. септембра 2014. године

Председник
Спасоје Живановић, ср.

ОБРЕНОВАЦ
Скупштина градске општине Обреновац на седници 

одржаној 19. септембра 2014. године на основу члана 46. 
става 1. тачке 5 Закона о локалним изборима („Службени 
гласник РС”, бр. 129/07 и 54/11) и члана 25. Пословника 
Скупштине градске општине Обреновац („Службени листа 
града Београда”, број 6/11), донела је

ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИ-

НЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине 

градске општине Обреновац, са 19. септембра 2014. године, 
тј. пре истека времена на које је изабран,

Мирку Вранешевићу, са изборне листе Покренимо Обре-
новац – Томислав Николић (Српска напредна странка, Нова 
Србија, Покрет социјалиста, Покрет снага Србије – БК, Пар-
тија уједињених пензионера Србије ОО Обреновац), због 
преузимања функције заменика председника градске општи-
не Обреновац неспојивe са функцијом одборника.

2. На ову одлуку може се поднети жалба Управном суду 
у Београду у року од 48 часова од дана доношења исте. 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020 – 89, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 74. 
став 6. Статута града Београда („Службени лист града Бе-
ограда”, број 39/08, 6/10 и 23/13), чл. 24. и 125. ст. 1, 2. и 3. 
Статута градске општине Обреновац („Службени лист гра-
да Београда”, број 19/14 – пречишћен текст), донела је 

ОДЛУКУ
О ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕ-

НОВАЦ

Члан 1.
У Статуту градске општине Обреновац („Службени 

лист града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст) врши 
се измена члана 53. става 1. тако што се речи „и седам чла-
нова Већа градске општине”, замењују речима „и девет чла-
нова Већа градске општине”.

Члан 2.
Остале одредбе Статута остају непромењене. 

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

вања у „Службеном листу града Београда”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-104, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године на основу члана 4, став 2. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 
119/12), члана 24. тач. 26. и 42. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, број 19/14 – пре-
чишћен текст), члана 102 Пословника Скупштине градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
6/11), члана 10 става 2 Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Паркинг сервис” Обреновац („Службени лист града Бео-
града” број 12/13) и члана 3. ст. 3. и 4. Статута Јавног преду-
зећа „Паркинг сервис” Обреновац број 839 од 8. маја 2013. 
године, који је донео Управни одбор овог предузећа Одлу-
ком број 831 на седници одржаној 7. маја 2013. године, а на 
који је Скупштина градске општине Обреновац, дала саглас-
ност Решењем VII-01 број 020-72 од 21. маја 2013. године 
(„Службени лист града Београда”, број 20/13) донела је

ОДЛУКУ 
О ПРВОЈ ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧ-
КОГ АКТА – ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУ-

ЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС” ОБРЕНОВАЦ
Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта – Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа „Паркинг сервис” Обреновац („Служ-
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бени лист града Београда”, број 12/13) члан 10. став 1. мења се 
и гаси: „Седиште предузећа је у Обреновцу, ул. Милоша Об-
реновића бр. 135 а”.

Члан 2.
Све остале одредбе Одлуке о промени оснивачког акта - 

Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Паркинг сервис” Об-
реновац остају непромењене.

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

вања у „Службеном листу града Београда”.
Скупштина градске општине Обреновац

VII-01 бр. 020- 100, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, разматрајући предлог 
Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Топловод”, 
Обреновац по одлуци НО бр. XXV-2/2014 од 10. септембра 
2014. године, на основу члана 24. тачке 28. Статута градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
19/14 – пречишћен текст), а имајући у виду одредбе члана 
60. тачке 9. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник РС” број 119/12), члана 29. тачке 11. Одлуке о промени 
оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа „Топловод”, Обреновац („Службени лист града 
Београда”, бр. 12/13) и члана 34. става 1. Одлуке о снабде-
вању топлотном енергијом у граду Београду („Службени 
лист града Београда”, бр. 43/07, 2/11 и 29/14), донела је

ОДЛУКУ
1. Скупштина градске општине Обреновац је сагласна са 

предлогом Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа 
„Топловод”, Обреновац датим одлуком НО бр. XXV-2/2014 
од 10. септембра 2014. године и одобрава овом предузећу да 
у грејној сезони 2014/2015. године настави одржавање ма-
шинског дела кућних грејних инсталација које се налазе у 
топлотним подстаницама, односно предајним станицама, у 
складу са прописима. 

2. Реализацију ове одлуке пратиће Веће градске општи-
не Обреновац и Управа градске општине Обреновац – 
Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове. 

3. Одлука се доставља: директору и Надзорном одбо-
ру ЈКП „Топловод”, Обреновац, Већу градске општине, 
Одељењу за урбанизам и комунално-грађевинске послове 
Управе градске општине Обреновац и архиви.

4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-101, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац на седници одр-
жаној 19. септембра 2014. године, на основу чланова 24. став 1. 
тачка 29. и 45. Статута градске општине Обреновац („Службе-
ни лист града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст) и чла-
на 33. Пословника Скупштине градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАД-

СКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешава се Жељко Јоветић функције председника 

Скупштине градске општине Обреновац, са 19. септембра 
2014. године, пре истека времена на које је биран.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-85, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, на основу чланова 24. 
став 1. тачка 29. и 44. Статута градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 19/14 – пречишћен 
текст) сходно члану 13. Пословника Скупштине градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
6/11), донела је

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ 
ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Бира се за председника Скупштине градске општине 
Обреновац Ђорђе Комленски, одборник Скупштине град-
ске општине Обреновац, на период од четири године, од-
носно до истека мандата Скупштине.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-86, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године на основу члана 62. 
става 1 Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда”, број 19/04 – пречишћен текст) и чла-
на 30. Пословника Скупштине градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је 

РЕШЕЊЕ

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИ-
КА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

1. Утврђује се да Драгославу Мршевићу, са 19. септембра 
2014. године, пре истека времена на које је изабран, престаје 
функција заменика председника градске општине Обрено-
вац, због преласка на нову дужност, на основу поднете ос-
тавке.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-82, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.
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Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 24. 
став 1. тачка 31. и члана 50. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, број19/14 – пре-
чишћен текст) и члана 24. Пословника Скупштине градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Бира се за заменика председника градске општине Об-

реновац Мирко Вранешевић, одборник Скупштине градске 
општине Обреновац, на период од четири године, односно 
до истека мандата Скупштине.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020–88, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 62. 
става 1. Статута градске општине Обреновац („Службени 
лист града Београда” број 19/04 – пречишћен текст) и чла-
на 30 Пословника Скупштине градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 6/11, донела је

РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА ВЕЋА ГРАДСКЕ 

ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
1. Утврђује се да Владимиру Лалићу, дипломираном ин-

жењеру организационих наука из Обреновца, са 19. септем-
бром 2014. године, пре истека времена на које је изабран, 
престаје функција члана Већа градске општине Обреновац, 
на основу поднете оставке. 

2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Бео-
града”.

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-83, 19. септембра 2014. године

Председник
Жељко Јоветић, ср.

Скупштина градске општине Обреновац, на седници 
одржаној 19. септембра 2014. године, на основу члана 24. 
став 1. тачка 31. и члана 62. Статута градске општине Об-
реновац („Службени лист града Београда”, број 19/14 – пре-
чишћен текст) и члана 30. Пословника Скупштине градске 
општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 
6/11), донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ОБРЕНОВАЦ
1. Разрешавају се дужности члана Већа градске општине 

Обреновац Милорад Мијаиловић и Владисав Миљковић, 
пре истека времена на које су изабрани, са 19. септембром 
2014. године.

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

Скупштина градске општине Обреновац
VII-01 бр. 020-87, 19. септембра 2014. године

Заменик председника
Александар Лукић, ср.

Скупшина градске општине Обреновац, на седници одржа-
ној 19. септембра 2014. године, на основу члана 24. став 1. тачка 
31. и члана 53. Статута градске општине Обреновац („Службе-
ни лист града Београда”, број 19/14 – пречишћен текст) и чла-
на 27. Пословника Скупштине градске општине Обреновац 
(„Службени лист града Београда”, број 6/11), донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ВЕЋА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБ-

РЕНОВАЦ
1. Бирају се за чланове Већа градске општине Обрено-

вац на период од четири године, односно до истека мандата 
Већа градске општине: 

– Драгослав Мршевић, хем. теничар из Обреновца,
– Олга Миросављевић, проф. географије из Обреновца и
– Славко Берић, менаџер из Обреновца.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Бео-

града”.
Скупштина градске општине Обреновац

VII–01 бр. 020–90, 19. септембра 2014. године
Заменик председника

Александар Лукић, ср.

САДРЖАЈ
Страна

Решење о измени Решења о образовању коми-
сија за процену потреба за пружањем додатне об-
разовне, здравствене и социјалне подршке детету и 
ученику  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације за изградњу трансфер 
станице са рециклажним центром, градска општи-
на Лазаревац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  1

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну средину 
плана детаљне регулације за Спортски центар „Језе-
ро” у Реснику, градска општина Раковица  – – – – –  2

Решење о приступању изради стратешке проце-
не утицаја планираних намена на животну среди-
ну плана детаљне регулације комплекса станице за 
снабдевање горивом у Улици господар Јевремовој, 
градска општина Стари град  – – – – – – – – – – – –  4

Страна
Решење о приступању изради стратешке проце-

не утицаја планираних намена на животну среди-
ну плана детаљне регулације комплекса станице за 
снабдевање горивом у Улици јужни булевар, град-
ска општина Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – –  5

Акти градских општина
ВОЖДОВАЦ

Одлука о престанку мандата одборника Скупшти-
не градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – –  6

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине градске општине Вождовац  – – – – – –  6

Решење о именовању заменика јавног правобра-
ниоца градске општине Вождовац  – – – – – – – – –  6

Решење о утврђивању престанка функције замени-
ка заштитника грађана градске општине Вождовац  –  7

Решење о избору заменика заштитника грађана 
градске општине Вождовац  – – – – – – – – – – – – –  7
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Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора ЈП „Пословни простор Вождовац”  – – – – – –  7

Решење о допуни Решења о избору савета мес-
них заједница Бањица, Горњи Вождовац, Чинов-
ничка колонија, Доњи Вождовац Ауто-команда, Те-
шића купатило, Пашино брдо, Виногради, Шумице, 
Душановац, Милорад Медаковић, Милунка Савић, 
Браће Јерковић, Митрово брдо, Кумодраж, Кумод-
раж I, Кумодраж II, Јајинци, Раковица, Бели поток, 
Пиносава, Зуце, Рипањ и Медаковић III  – – – – – –  7
ВРАЧАР

Одлука о установљењу награде „Полицајац го-
дине” и „Ватрогасац године”– – – – – – – – – – – – –  7

 Одлука о изменама и допунама Одлуке о нак-
надама и другим примањимаодборника/одборница 
у Скупштини градске општине Врачар и платама 
изабраних, именованих и постављених лица  – – –  8

Одлука о измени Одлуке о утврђивању закупни-
не за пословни простор на коме право коришћења 
има општина Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – –  8

Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
утврђивању критеријума и поступка за одобравање 
финанасијске помоћи из буџета – – – – – – – – – – –  9

Одлука о изменама и допунама Одлуке о на-
грађивању ученика и студената из буџета градске 
општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Одлука о укидању установе Народни универзи-
тет „Божидар Аџија”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  10

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну и чланици Већа градске општине Врачар  – – – –  11

Решење о избору члана и чланице Већа градске 
општине Врачар  – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о престанку мандата вршиоца дужности 
директора Спортско-рекреативно образовног цен-
тра „Врачар”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  11

Решење о именовању директора Спортско-
рекреативно образовног центра „Врачар”  – – – – –  12

Решење о именовању заменика директора 
Спортско-рекреативно образовног центра „Врачар”  12
ЗВЕЗДАРА

Одлука о измени Одлуке о пружању правне по-
моћи  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  12
ЗЕМУН

Решење о утврђивању престанка функције чла-
ну Већа градске општине Земун – – – – – – – – – – –  12

Решење о измени Решења о именовању Изборне 
комисије градске општине Земун  – – – – – – – – – –  13
НОВИ БЕОГРАД

Одлука о потврђивању мандата одборника 
Скупштине градске општине Нови Београд  – – – –  13

Одлука о начину и поступку остваривања пра-
ва на доделу средстава из буџета градске општине 
Нови Београд опредељених за спорт  – – – – – – – –  13

Одлука о измени и допуни Одлуке о накнада-
ма и другим примањима одборника у Скупштини 
градске општине Нови Београд и платама изабра-
них, именованих и постављених лица  – – – – – – –  14

Решење о престанку мандата члану Надзорног 
одбора Јавног предузећа „Пословни простор”– 
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –  14

Решење о именовању члана Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Пословни простор” – општина 
Нови Београд  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  14
ЧУКАРИЦА

Решење о разрешењу јавног правобраниоца 
градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  15

Решење о постављењу јавног правобраниоца 
градске општине Чукарица  – – – – – – – – – – – – –  15

Решење о разрешењу заменика јавног правобра-
ниоца градске општине Чукарица– – – – – – – – – –  15

Решење о постављењу заменика јавног право-
браниоца градске општине Чукарица– – – – – – – –  15
БАРАЈЕВО

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о расписи-
вању избора за чланове савета месних заједница  –  15
ГРОЦКА

Решење о разрешењу члана Општинског већа 
градске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о избору члана Општинског већа град-
ске општине Гроцка  – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о именовању вршиоца дужности дирек-
тора ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о разрешењу председника Надзорног 
одбора ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о именовању председника Надзорног 
одбора ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – –  16

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора 
ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Решење о именовању члана Надзорног одбора 
ЈКП „Гроцка”  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17
ОБРЕНОВАЦ

Одлука о престанку мандата одборника 
Скупштине градске општине Обреновац– – – – – –  17

Одлука о промени Статута градске општине Об-
реновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о првој измени Одлуке о промени осни-
вачког акта – Одлуке о оснивању Јавног предузећа 
„Паркинг сервис” Обреновац  – – – – – – – – – – – –  17

Одлука о давању сагласности Јавном комунал-
ном предузећу „Топловод”, Обреновац да у грејној 
сезони 2014/2015. године настави одржавање ма-
шинског дела кућних грејних инсталација које се 
налазе у топлотним подстаницама, односно предај-
ним станицама  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  18

Решење о разрешењу председника Скупштине 
градске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – –  18

Решење о избору председника Скупштине град-
ске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – –  18

Решење о престанку функције заменика пред-
седника градске општине Обреновац– – – – – – – –  18

Решење о избору заменика председника градске 
општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о престанку функције члана Већа град-
ске општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о разрешењу чланова Већа градске 
општине Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

Решење о избору чланова Већа градске општине 
Обреновац  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  19

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

„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

Издавач Град Београд – Служба за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. 
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24. 
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247. 
Штампа ЈП „Службени гласник”, Штампарија „Гласник”, Београд, Лазаревачки друм 15
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