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SLU@BENI LIST
GRADA BEOGRADA
Година LIX Број 24

11. мај 2015. године

Градоначелник града Београда, 7. маја 2015. године, на
основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. тачка
6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

Цена 265 динара

Стара
Нова
Стопа
Износ
Р. бр. Назив – опис услуге Шифра цена са
цена без
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
5

Накнада за гробницу
V реда

805

1.348,00

10% 1.286,36

128,64

Нова
цена са
ПДВ-ом
1.415,00

6

Накнада за гроб

500

895,00

10%

854,55

85,45

940,00

7

Накнада за касету у
колумбаријуму МК
(1 урна)

700

300,00

10%

286,36

28,64

315,00

РЕШЕЊЕ

8

701

604,00

10%

576,36

57,64

634,00

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

Накнада за касету
у колумбаријуму ВК
(2 урне)

9

Накнада за касету у
розаријуму МК
(2 урне)

702

604,00

10%

576,36

57,64

634,00

10

Накнада за касету у
розаријуму МК
(3 урне)

703

910,00

10%

869,09

86,91

956,00

11

Накнада за касету у
розаријуму ВК
(4 урне)

704

1.216,00

10% 1.160,91

116,09

1.277,00

12

Накнада за касету у
розаријуму ВК
(6 урни)

608

1.913,00

10% 1.826,36

182,64

2.009,00

13

Накнада за касету у
розаријуму ВК
(5 урни)

609

1.565,00

10% 1.493,64

149,36

1.643,00

14

Накнада за дечији
гроб

600

389,00

37,09

408,00

1. Даје се сагласност на Ценовник основних услуга, који
је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” под бројем 1-25, на седници одржаној 17. априла 2015. године.
2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити
у „Службеном листу Града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-3377/15-Г, 7. маја 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 28. Закона
о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број
88/2011) и члана 17. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд
Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на седници одржаној 17. априла 2015. године, донео је

Стара
Нова
Стопа
Износ
Р. бр. Назив – опис услуге Шифра цена са
цена без
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а

Нова
цена са
ПДВ-ом

370,91

II

САХРАЊИВАЊЕ

15

Сахрањивање у гроб

1102

17.496,00

16

Сахрањивање у гроб
(социјална сахрана)

1101

8.394,00

17

Сахрањивање на
Јеврејском гробљу

1204

11.174,00

10% 10.666,36 1.066,64 11.733,00

18

Сахрањивање у
гробницу V реда

1202

19.403,00

10% 18.520,91 1.852,09 20.373,00

19

Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда
са улазом одозго

1401

8.956,00

20

Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда
са улазом са стране

1411

16.037,00

21

Спремање умрлог у
стану

1105

3.466,00

22

Трошкови изградње
гробног места

1103

14.245,00

10% 14.950,00 1.495,00 16.445,00

10% 16.171,82 1.617,18 17.789,00

ЦЕНОВНИК
ОСНОВНИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД

10%

10% 16.700,91 1.670,09 18.371,00
10% 8.012,73

10% 8.549,09

801,27

854,91

8.814,00

9.404,00

10% 15.308,18 1.530,82 16.839,00

10% 3.308,18

330,82

3.639,00

III КРЕМИРАЊЕ
23

Кремирање посмртних остатака

1501

16.942,00

Кремирање безимене
(мртворођене деце)

1901

3.762,00

10% 3.590,91

359,09

3.950,00

I

ГОДИШЊА НАКНАДА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПОВРШИНА ГРОБЉА

24

1

Накнада за гробницу
I реда

801

5.395,00

10% 5.150,00

515,00

5.665,00

IV СМЕШТАЈ УРНЕ

2

Накнада за гробницу
II реда

802

3.595,00

10% 3.431,82

343,18

3.775,00

25

Смештај прве урне у
касету

1520

2.854,00

10% 2.724,55

272,45

2.997,00

3

Накнада за гробницу
III реда

803

2.695,00

10% 2.572,73

257,27

2.830,00

26

Смештај друге урне
у касету

1519

3.426,00

10% 3.270,00

327,00

3.597,00

4

Накнада за гробницу
IV реда

804

1.795,00

10% 1.713,64

171,36

1.885,00

27

Смештај треће урне
у касету

1518

3.997,00

10% 3.815,45

381,55

4.197,00

Број 24 – 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Стара
Нова
Стопа
Износ
Р. бр. Назив – опис услуге Шифра цена са
цена без
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а

Нова
цена са
ПДВ-ом

28

Смештај четврте
урне у касету

1517

4.566,00

10% 4.358,18

435,82

4.794,00

29

Смештај урне у гроб
или гробницу V реда

1521

5.441,00

10% 5.193,64

519,36

5.713,00

30

Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда
улаз одозго

1523

9.484,00

10% 9.052,73

905,27

9.958,00

31

Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда
улаз са стране

1524

18.532,00

32

Расипање пепела у
Врту сећања

1530

1.952,00

10% 1.863,64

186,36

2.050,00

10% 1.259,09

125,91

1.385,00

793,64

79,36

873,00

11. мај 2015.

2. Ово решење и ценовник из става I решења објавити
у „Службеном листу Града Београда”, а ценовник се примењује наредног дана од дана објављивања.
Градоначелник града Београда
Број 38-3376/15-Г, 7. маја 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

10% 17.690,00 1.769,00 19.459,00

V

ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ

33

Пренос умрлог у
оквиру гробља

1106

1.319,00

34

Пренос умрлог од
болнице до мртвачнице

1631

831,00

35

Пренос умрлог од
стана/мртвачнице до
гробља

1632

1.663,00

10% 1.587,27

158,73

1.746,00

На основу члана 18. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”,
88/2011) и члана 17. Статута ЈКП „Погребне услуге” Београд
Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге” Београд, на седници одржаној 17. априла 2015. године, донео је

36

Пренос умрлог са
гробља на гробље

1638

2.164,00

10% 2.065,45

206,55

2.272,00

ЦЕНОВНИК

37

Преношење преминулог у погребно
возило и изношење
из возила

1639

1.795,00

10% 1.713,64

171,36

1.885,00

38

Додатни превоз због
верских обичаја

1635

4.049,00

10% 3.864,55

386,45

4.251,00

Сат чекања возила

1636

39

10%

ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” БЕОГРАД
Р. бр.

333,00

10%

318,18

31,82

Назив – опис услуге

350,00

Стара
Нова
Нова
Стопа
Износ
Шифра цена са
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом

I

ГОДИШЊИ ЗАКУП ГРОБНИХ МЕСТА

1. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
2. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
3. Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да
важи Ценовник ЈКП „Погребне услуге” објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 84 oд 14. новембра 2014.
године.
4. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у
„Службеном листу Града Београда” по добијеноj сагласности од оснивача, а примењује се наредног дана од дана
објављивања.

1

Годишњи закуп гроба

501

374,00

10%

357,27

35,73

393,00

2

Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна)

602

141,00

10%

134,55

13,45

148,00

3

Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне)

603

283,00

10%

270,00

27,00

297,00

4

Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)

604

283,00

10%

270,00

27,00

297,00

5

Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)

605

425,00

10%

405,45

40,55

446,00

6

Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)

606

571,00

10%

545,45

54,55

600,00

7

Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни)

607

894,00

10%

853,64

85,36

939,00

8

Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни)

610

733,00

10%

700,00

70,00

770,00

Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-25, 17. априла 2015. године

9

Годишњи закуп дечјег
гроба

601

156,00

10%

149,09

14,91

164,00

10 Закуп гробнице I реда
(12 места у гробници)

101

5.856,00

10% 5.590,00

559,00

6.149,00

11 Закуп гробнице II реда
(8 места у гробници)

102

3.903,00

10% 3.725,45

372,55

4.098,00

12 Закуп гробнице III
реда (6 места у гробници)

103

2.929,00

10% 2.795,45

279,55

3.075,00

13 Закуп гробнице IV
реда (4 места у гробници)

104

1.949,00

10% 1.860,00

186,00

2.046,00

14 Закуп гробнице V реда
(3 места у гробници)

105

1.519,00

10% 1.450,00

145,00

1.595,00

15 Ексхумација из гроба
или гробнице V реда
после 10 година
почивања

1700

7.238,00

10% 6.909,09

690,91

7.600,00

16 Ексхумација из гроба
или гробнице V реда
после 7 година почивања

1701

21.126,00

10% 20.165,45 2.016,55 22.182,00

17 Ексхумација из гроба
или гробнице V реда
после 3 године почивања

1702

30.763,00

10% 29.364,55 2.936,45 32.301,00

18 Ексхумација из гроба
или гробнице V реда
до 3 године почивања

1703

39.555,00

10% 37.757,27 3.775,73 41.533,00

Председник
Милан Брдар, ср.

Градоначелник града Београда, 7. маја 2015. године, на
основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. тачка
6. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА ЈКП „ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”
1. Даје се сагласност на Ценовник осталих услуга, који
је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге” под бројем 1-26, на седници одржаној 17. априла 2015. године.

II

ЕКСХУМАЦИЈА

11. мај 2015.
Назив – опис услуге

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Стара
Нова
Нова
Стопа
Износ
Шифра цена са
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом

19 Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда
до 25 година почивања
са вађењем из лименог
улошка

1704

38.033,00

10% 36.304,55 3.630,45 39.935,00

20 Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда
до 25 година почивања
без вађења из лименог
улошка

1705

29.580,00

10% 28.235,45 2.823,55 31.059,00

21 Ексхумација из
гробнице I, II, III, IV
реда преко 25 година
почивања са вађењем
из лименог улошка

1706

22 Ексхумација урне из
гроба или гробнице
V реда

1526

23 Ексхумација урне из
гробнице I, II, III, IV
реда улаз одозго

1528

24 Ексхумација урне из
гробнице I, II, III, IV
реда улаз са стране

1529

16.443,00

25 Ексхумација урне из
касете

1525

3.057,00

10% 2.918,18

291,82

26 Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда после 10 година
почивања

1707

6.937,00

10% 6.621,82

662,18

27 Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда после 7 година
почивања

1708

20.282,00

10% 19.360,00 1.936,00 21.296,00

28 Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда после 3 године
почивања

1709

28.395,00

10% 27.104,55 2.710,45 29.815,00

29 Интерна ексхумација
из гроба или гробнице
V реда до 3 године
почивања

1710

36.511,00

10% 34.851,82 3.485,18 38.337,00

30 Интерна ексхумација
из гробнице I, II, III,
IV реда до 25 година
почивања са вађењем
из лименог улошка

1711

31 Интерна ексхумација
из гробнице I, II, III,
IV реда до 25 година
почивања без вађења
из лименог улошка

1712

32 Интерна ексхумација
из гробнице I, II, III, IV
реда преко 25 година
почивања са вађењем
из лименог улошка

1713

33 Дезинфекција гроба/
гробнице при интерној
ексхумацији

1720

10.324,00

10% 9.854,55

34 Дезинфекција гроба/
гробнице при екстерној ексхумацији

1721

19.710,00

10% 18.814,55 1.881,45 20.696,00

35 Припрема гроба или
гробнице V реда за
ексхумацију

1714

18.105,00

36 Припрема гробнице
I, II, III, IV реда улаз
одозго за ексхумацију

1715

9.595,00

37 Припрема гробнице I,
II, III, IV реда улаз са
стране за ексхумацију

1716

16.734,00

21.126,00

5.678,00

8.295,00

10% 7.918,18

542,00

791,82

Назив – опис услуге

Стара
Нова
Нова
Стопа
Износ
Шифра цена са
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом

40 Трошкови контроле
радова на изради
патоса за гроб

1056

1.901,00

10% 1.728,18

172,82

1.901,00

41 Трошкови контроле
радова на изради
патоса за гробницу

1057

4.073,00

10% 3.702,73

370,27

4.073,00

42 Трошкови контроле
радова на изради
терацо опсега

1058

1.901,00

10% 1.728,18

172,82

1.901,00

43 Трошкови контроле
радова на реконструкцији гробнице

1059

5.078,00

10% 4.616,36

461,64

5.078,00

1060

1.901,00

10% 1.728,18

172,82

1.901,00

5.962,00

44 Трошкови контроле
радова на реконструкцији гроба

1061

650,00

590,91

59,09

650,00

8.710,00

45 Трошкови контроле
радова за клесање
слова
46 Трошкови издавања
одобрења и израда
записника о примопредаји

1062

1.450,00

10% 1.318,18

131,82

1.450,00

47 Улазак возила са материјалом за монтажу
споменика

1063

1.950,00

10% 1.772,73

177,27

1.950,00

3.210,00
7.284,00

IV ОСТАЛЕ ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

10% 20.165,45 2.016,55 22.182,00

10% 5.420,00

Р. бр.

Број 24 – 3

10% 15.695,45 1.569,55 17.265,00

10%

48 Коришћење простора
за испраћај за сахрану

1108

1.268,00

10% 1.210,00

121,00

1.331,00

49 Коришћење простора
за испраћај за кремацију

1508

2.553,00

10% 2.437,27

243,73

2.681,00

50 Коришћење хладњаче
за 24 часа на гробљима

1107

1.419,00

10% 1.354,55

135,45

1.490,00

51 Затварање лименог
улошка на гробљима

1402

3.058,00

10% 2.919,09

291,91

3.211,00

52 Испис и затварање
урне

1512

833,00

795,45

79,55

875,00

53 Дорада погребне
опреме

413

1.384,00

10% 1.320,91

132,09

1.453,00

54 Куцање металних
слова

414

521,00

497,27

49,73

547,00

55 Монтирање новог
надгробног знака

1004

1.077,00

10% 1.028,18

102,82

1.131,00

56 Изнајмљивање металног држача венаца за
30 дана

1430

3.127,00

10% 2.984,55

298,45

3.283,00

57 Паљење кандила до
40 дана

1431

3.437,00

10% 3.280,91

328,09

3.609,00

58 Паљење кандила до
30 дана

1432

2.638,00

10% 2.518,18

251,82

2.770,00

59 Паљење кандила 4
пута месечно

1433

861,00

821,82

82,18

904,00

60 Чишћење и прање
гробнице 4 пута
месечно

1434

1.342,00

10% 1.280,91

128,09

1.409,00

61 Израда плаката (по
комаду)

1641

158,00

20%

138,33

27,67

166,00

62 Израда фотографије за
плакату

1651

755,00

20%

660,83

132,17

793,00

63 Пластифицирање по
комаду

1652

248,00

20%

216,67

43,33

260,00

64 Демонтажа и монтажа споменика од
природног камена за
сахрану

1366

69.319,00

10% 66.168,18 6.616,82 72.785,00

1367

43.117,00

10% 41.157,27 4.115,73 45.273,00

III ТРОШКОВИ КОНТРОЛЕ ИЗВОЂЕЊА КАМЕНОРЕЗАЧКИХ РАДОВА

65 Демонтажа и монтажа споменика од
вештачког камена за
сахрану

38 Трошкови контроле
радова на монтажи
споменика

1049

3.050,00

10% 2.772,73

277,27

3.050,00

66 Демонтажа и монтажа
опсега или облоге за
сахрану

1368

5.691,00

10% 5.432,73

543,27

39 Трошкови контроле
радова на монтажи
облоге

1099

3.710,00

10% 3.372,73

337,27

3.710,00

67 Демонтажа и монтажа
облоге са поклопном
плочом за сахрану

1369

10.049,00

10% 9.591,82

959,18 10.551,00

36.511,00

28.395,00

20.282,00

10% 34.851,82 3.485,18 38.337,00

10% 27.104,55 2.710,45 29.815,00

10% 19.360,00 1.936,00 21.296,00

985,45 10.840,00

10% 17.281,82 1.728,18 19.010,00

10% 9.159,09

915,91 10.075,00

10% 15.973,64 1.597,36 17.571,00

10%

10%

10%

5.976,00

Број 24 – 4
Р. бр.

Назив – опис услуге

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА
Стара
Нова
Нова
Стопа
Износ
Шифра цена са
цена без
цена са
ПДВ-а
ПДВ-а
ПДВ-ом
ПДВ-а
ПДВ-ом

11. мај 2015.

На основу члана 37. Статута ЈКП „Београдске електране” број VII-1876 од 5. фебруара 2015. године (Пречишћен
текст), Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”, на 31.
редовној седници одржаној 9. априла 2015. године, донео је
следећу

68 Израда армирано
бетонског прстена око
гробног места на отвореним гробљима

2771

8.543,00

20% 7.475,00 1.495,00

8.970,00

69 Израда хумке са
сејањем траве по
захтеву странке

1372

3.678,00

10% 3.510,91

351,09

3.862,00

ОДЛУКУ

70 Израда платформе за
нове сахране у гробницу IV реда

1209

7.373,00

20% 6.451,67 1.290,33

7.742,00

71 Демонтажа и монтажа
поклопне плоче приликом прве сахране у
гробницу V реда

1203

7.841,00

10% 7.484,55

748,45

8.233,00

72 Сахрањивање медицинског отпада

1600

1.573,00

10% 1.501,82

150,18

1.652,00

73 Преузимање медицинског отпада по доласку

1637

1.734,00

10% 1.655,45

165,55

1.821,00

1. Мења се рок доспелости обавезе плаћања накнаде за
испоручену топлотну енергију тарифним купцима, којима
обрачун и доставу рачунa врши ЈКП „Београдске електране”, као и рок за остваривање права на попуст и то на следећи начин:
– Рок доспелости обавезе плаћања је 30 дана од дана издавања рачуна а за рачуне издате последњег дана у месецу,
датум доспећа је последњи дан у наредном месецу;
– Право на попуст у висини од 5%, тарифни купац
остварује за плаћање извршено у року од 15 дана од дана
издавања рачуна;
– За плаћања извршена након истека рока доспелости,
обрачунаваће се законска затезна камата.
2. Осталим корисницима ЈКП „Београдске електране” испостављају рачуне са роком доспећа плаћања који је
утврђен уговором.
3. Ова одлука се примењује од дана давања сагласности
оснивача.
4. За извршење обавеза које проистичу из ове одлуке задужује се директор предузећа.

1. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” Београд доставити оснивачу на сагласност.
2. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” ступа на снагу по добијеној сагласности оснивача.
3. Даном ступања на снагу овог ценовника престаје да
важи Ценовник ЈКП „Погребне услуге” објављен у „Службеном листу Града Београда”, број 84 oд 14. новембра 2014.
године.
4. Ценовник услуга ЈКП „Погребне услуге” објавити у
„Службеном листу Града Београда” по добијеноj сагласности од оснивача, а примењује се наредног дана од дана
објављивања.
Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге”
Број 1-26, 17. априла 2015. године

Надзорни одбор ЈКП „Београдске електране”
Број I-6448/16, 9. априла 2015. године
Председник
Мирослав Софронић, ср.

Председник
Милан Брдар, ср.

Градоначелник града Београда, 7. маја 2015. године, на
основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 116/13 – аутентично тумачење и
44/14 – др. закон), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11) и члана 52. тачка
6. Статута града Београда („Службени лист Града Београда”,
бр. 39/08, 6/10 и 23/13), донео је

На основу чл. 14. и 23. Одлуке о Градској управи Града
Београда („Службени лист Града Београда”, број 8/13 – пречишћен текст, 9/13 – исправка и 61/13), а у складу са одредбама члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник
РС”, бр. 51/09 и 99/11 и др. закони) и Уредбом о средствима
за подстицање програма или недостајућег дела средстава за
финансирање програма од јавног интереса која реализују
удружења („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 94/13) шеф
Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима, донео је

РЕШЕЊЕ

УПУТ С ТВ О

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” БРОЈ
I-6448/16 ОД 9. АПРИЛА 2015. ГОДИНЕ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈE РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА

1. Даје се сагласност на Одлуку о измени рока доспелости обавезе плаћања накнаде за испоручену топлотну
енергију тарифним купцима којима обрачун и доставу рачуна врши ЈКП „Београдске електране”, коју је донео Надзорни одбор под бројем I-6448/16, на седници одржаној 9.
априла 2015. године.
2. Ово решење и одлуку из става I решења објавити у
„Службеном листу Града Београда”, а одлука се примењује
од добијања сагласности.
Градоначелник града Београда
Број 38-3378/15-Г, 7. маја 2015. године
Градоначелник
Синиша Мали, ср.

Овим упутством ближе се уређују услови, критеријуми,
начин и поступак доделе средстава удружењима за пројекте
који су од јавног интереса (у даљем тексту: пројекти), а који
се финансирају из Буџета Града Београда.
Додела средстава удружењима за пројекте врши се путем јавног конкурса.
I
УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Право учешћа на јавном конкурсу имају сва удружења
основана у складу са Законом о удружењима („Службени
гласник РС”, бр. 51/09 и 99/11 и др. закони) која су регис-

11. мај 2015.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

трована у Београду и која, сагласно одредбама свог оснивачког акта и статута, остварују циљеве у областима побројаним у тексту објављеног јавног конкурса (у даљем тексту:
удружење).
Удружење на јавном конкурсу може да конкурише за
укупно утврђену вредност пројекта или за недостајући део
средстава.
Ако конкурише за недостајући део средстава, обавезно
доставља изјаву о томе од кога су и у ком износу обезбеђена
преостала средства.
Удружење може да учествује на јавном конкурсу са једним пројектом.
На јавни конкурс подносе се пројекти из области енергетике, заштите животне средине, привреде, културе, спорта и омладине, здравства, социјалне заштите, образовања и
дечије заштите, који се односе на:
– популаризацију, подстицање, усмеравање и јачање
свести о значају набројаних области (информисање, промотивне активности, издаваштво, фестивали, кампање, изложбе и сл.);
– унапређење знања о одређеној теми кроз организовање неформалних образовних активности (семинари,
стручни скупови и др.);
– решавање појединачних проблема у областима која су
побројана и од значаја су за град;
– спровођење конкретних активности на решавању
појединачних локалних проблема;
– друге активности које доприносе образовању, одговорном понашању и активном укључивању грађана у области од значаја за град Београд.
На јавни конкурс подносе се краткорочни пројекти који
се у целини реализују у текућој години.
Критеријуми за вредновање пројеката су:
Ред.
број

КРИТЕРИЈУМИ

Број
поена

1.

Квалитет пројекта (изводљивост, могућност развијања пројекта и
његова одрживост, оригиналност, актуелност теме, оправданост и др)

5–30

2.

Циљеви који се постижу (обим задовољавања јавног интереса, степен
унапређења области од значаја за град Београд и др)

5–25

3.

Циљна група и начин укључивања (величина циљне групе, активно/
пасивно укључивање и др)

4–10

4.

Претходне активности и искуство удружења(пројекти, писма препоруке и подршке и др)

4–10

5.

Оправданост буџета пројекта

2–10

6.

Сарадња са другим субјектима у реализацији пројекта

1–5

7.

Квалитет досадашње сарадње удружења са Канцеларијом (испуњавање уговорних обавеза за финансирани пројекат: одлична, добра,
задовољава, отежана/лоша сарадња)
Удружењима која до сада нису сарађивала са Канцеларијом додељује
се 1 поен.
Удружењима која до сада нису сарађивала са Канцеларијом, а основана су у години покретања конкурса додељује се 2 поена.

0–10

Сваки критеријум одређен је бројем поена, у распону
од минималног до максималног броја који зависи од оцене
ближих мерила/елемената, тако да максималан збир поена
износи 100.
Пројекат који је вреднован са мање од 50 поена неће
бити предмет избора за доделу средстава.
II
НАЧИН И ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ПУТЕМ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Јавни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења објављује и спроводи Канцеларија за младе
и сарадњу са удружењима Градске управе Града Београда
(у даљем тексту: Канцеларија) на основу претходне сагласности градоначелника града Београда.

Број 24 – 5

Јавни конкурс се објављује на интернет-страници града
Београда (www.beograd.rs) и садржи:
– област од јавног интереса која се подстиче,
– ко може бити учесник у јавном конкурсу,
– начин пријављивања на конкурс и рок за подношење
пријаве и пројекта,
– обавезну документацију која се подноси за учешће на
конкурсу,
– обим средстава која се додељују,
– трајање пројекта и крајњи рок реализације пројекта,
– критеријуме за вредновање и рангирање пријављених
пројеката,
– рок за доношење одлуке о избору пројеката,
– начин објављивања одлуке о избору пројеката,
– право приговора.
Јавни конкурс може да буде тематски ограничен на
одређену област и под посебним слоганом.
Пријава на јавни конкурс доставља се на попуњеном
обрасцу пријаве уз који се подноси и потписана и оверена
изјава о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других субјеката у реализацији пројекта.
Образац пријаве садржи податке о подносиоцу пројекта, основне податке о пројекту и потребним финансијским
средствима за његову реализацију.
Уз образац пријаве подноси се и (уколико се конкурише за недостајући део средстава) потписана и оверена изјава о висини учешћа сопствених средстава, односно висини
учешћа других субјеката у реализацији пројекта.
У јавном конкурсу може да буде утврђена и друга потребна или пожељна документација која се подноси.
Ако подносилац пријаве не поднесе конкурсом утврђену документацију пријава ће бити одбачена.
Пријава се подноси Канцеларији за младе и сарадњу са
удружењима Градске управе Града Београда, Краљице Марије 1, Београд, у року одређеном у јавном конкурсу, а који
не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног
конкурса.
Јавни конкурс спроводи конкурсна комисија коју на
предлог Канцеларије образује градоначелник града Београда (у даљем тексту: Комисија).
Комисија има најмање пет чланова, и то:
– 1 представник других Секретаријата Градске управе
Града Београда,
– 4 представника Канцеларије за младе и сарадњу са удружењима.
Састав комисије утврђује се за сваки јавни конкурс.
Комисија има задатак да:
– испита благовременост и уредност поднетих пријава и
одбаци све пријаве које нису благовремене и уредне,
– прегледа, оцени и рангира све пројекте пријављене на
јавни конкурс о чему сачињава записник,
– процени висину потребних средстава за реализацију
појединачних пројеката, а у складу са планираним активностима и буџетом пројекта,
– утврди предлог Листе рангирања пријављених пројеката на основу критеријума за вредновање, у року одређеном у јавном конкурсу који не може бити дужи од 60 дана
од дана истека рока за подношење пријава;
– објави предлог Листе рангирања на интернет страници града Београда;
– донесе одлуку о приговору на предлог Листе рангирања у року од 15 дана од дана пријема приговора и утврди
коначну Листу рангирања.
Додела средстава врши се према редоследу у Листи рангирања, а до висине укупно обезбеђених средстава за спровођење јавног конкурса.
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Ако се у спроведеном јавном конкурсу одабере пројекат
за који је додељен износ средстава у мањем износу од траженог, удружење је дужно да се у року од три дана од дана
објављивања Листе рангирања, писаним путем изјасни да
ли прихвата одобрени износ и истовремено да достави кориговани пројекат.
III
Удружење чији је пројекат изабран у спроведеном јавном конкурсу остварује право на финансирање пројекта
средствима из Буџета Града Београда, која су обезбеђена за
ту намену, а у складу са уговором који са удружењем закључује Канцеларија.
Уговором се регулише следеће:
– предмет уговора – назив пројекта који се финансира у
оквиру јавног конкурса;
– висина средстава за реализацију пројекта која обезбеђује Канцеларија и утврђује динамика обезбеђења и исплате средстава;
– крајњи рок за реализацију пројекта у складу са јавним
конкурсом;
– обавезе удружења у погледу: достављања средстава
финансијског обезбеђења уговора за случај ненаменског
трошења средстава, односно за случај неизвршења уговорених обавеза, обавештавања о динамици реализације и пружања доказа о наменском трошењу средстава, достављања
извештаја на прописаном обрасцу и др;
– друга питања која су од значаја за реализацију изабраног пројекта удружења.
IV
Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Београда”.
Градска управа Града Београда
Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима
Број XXIX-01 031-50/2015, 30. априла 2015. године
Шеф Канцеларије
Иван Јосимовић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ У БАНАТСКОЈ УЛИЦИ, ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска
општина Земун (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 карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
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микро и макролокацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
које је дужно да Нацрт плана изради у року од седам месеци
од дана ступања на снагу одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће Лукоил Србија А.Д., Београд, Булевар Михајла Пупина бр. 165д.
6. У току израде Извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комплекса станице
за снабдевање горивом у Банатској улици, градска општина
Земун, која је у процесу доношења.
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Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој
процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам
и грађевинске послове у поступку доношења овог Решења, имајући у виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су планирани будући развојни пројекти
одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на
животну средину и мишљење Секретаријата за заштиту
животне средине бр. 501.3-14/2015-V-04 од 12. марта 2015.
год., утврдио је да предметни план представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и 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 („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-6/15 од 23. марта 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
плана детаљне регулације комплекса станице за снабдевање горивом у Банатској улици, градска општина Земун,
Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље,
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило
Београд”, Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-34/2015-V-04 од 31. марта 2015. год.), Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 03-020-635/2 од 8. априла
2015. године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис VII/3 бр.
51/98 од 14. априла 2015. године), доставили су мишљење у
коме наводе да се може донети Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног
плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 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 средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-6/15, 20. априла 2015. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
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На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о градској управи Града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА, АЛЕКСИНАЧКИХ РУДАРА И БУЛЕВАРА МИХАЈЛА ПУПИНА, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ
БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације за блок између
улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара
Михајла Пупина, градска општина Нови Београд (у даљем
тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана 66а, које је
дужно да Нацрт плана изради у року од 2 (два) месеца од
дана ступања на снагу Одлуке. Средства за израду плана
детаљне регулације обезбедиће предузеће „Hodred Limited”,
Београд, Палмира Тољатија бр. 3.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,8 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово Решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок између
улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара
Михајла Пупина, градска општина Нови Београд, која је у
процесу доношења.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу
„PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана 66а, које је дужно
да нацрт плана изради у року од два месеца од дана ступања
на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Hodred Limited”, Београд, Палмира Тољатија бр. 3.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
блок између улица Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 1,8 ha.
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Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.3-13/2015-V04 од 3. марта 2015. године, утврдио је да предметни план не
представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја
на животну средину и не подлеже обавези израде стратешке
процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана
5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10),
уз дописе IX-03 бр. 350.14-7/15 од 23. марта 2015. године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове доставио је
на мишљење Предлог решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије,
Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институту за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-35/2015-V-04 од 31. марта 2015. године), Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 03-020-360/2 од 8. априла 2015.
године) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис VII-3 бр. 51/96 од
14. априла 2015. године) доставили су мишљење у коме наводе
да се може донети Решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да су сагласни са
Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-7/15, 20. априла 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези члана 46. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА БЛОК ИЗМЕЂУ УЛИЦА: ПРЕШЕРНОВЕ, ЉУБЕ НЕДИЋА, КРИВОЛАЧКЕ И ГРАНИЦЕ
УМП-А, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације за блок између

11. мај 2015.

улица Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и Границе
УМП-а, градска општина Вождовац (у даљем тексту: план
детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана 66а, које
је дужно да нацрт плана изради у року од два месеца од
дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „М ентеријер
градња”, Београд.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Вождовац, блок
између улица Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и
Границе УМП-а, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око
1,2 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом Решењу,
утврдио је да план не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката предвиђених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину у
смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за блок између
улица Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и Границе
УМП-а, градска општина Вождовац, која је у процесу доношења.
Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана 66а, које је
дужно да нацрт плана изради у року од два месеца од дана
ступања на снагу одлуке. Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „М ентеријер градња”,
Београд.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Вождовац, блок
између улица Прешернове, Љубе Недића, Криволачке и
Границе УМП-а, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око
1,2 hа.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.311/2015-V-04 од 2. марта 2015. год., утврдио је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези
израде стратешке процене утицаја на животну средину у
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
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88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-7/15 од 23. марта 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-33/2015-V-04 од 31. марта 2015. год.), Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-631/2 од 8. априла
2015. год.) и ЈКП „Зеленило – Београд” (допис VII/3 бр.
51/97 од 14. априла 2015. год.) доставили су мишљење у
коме наводе да се може донети решење о неприступању
изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-8/15, 20. априла 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНУ ЗОНУ У БУБАЊ ПОТОКУ, ИЗМЕЂУ
ОБИЛАЗНИЦЕ И ПЛАНИРАНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ
ГРАДСКA ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране
железничке пруге, градска општина Вождовац (у даљем
тексту: план детаљне регулације).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну
средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће се постојеће стање и квалитет чинилаца животне
средине (ваздух, вода, земљиште) у границама предметног
плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП Урбанистички завод Београда, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен
на јавни увид, заједно са јавним увидом у нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја на жи-
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вотну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) и
члан 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13,
98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за комерцијалну
зону у Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац, која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-23/2015-V-04 од 25. марта 2015. године, утврдио је да
предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и 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 („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-9/15 од 30. марта 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана
детаљне регулације за комерцијалну зону у Бубањ потоку,
између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац, Секретаријату за заштиту животне
средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-37/2015-V-04 од 7. априла 2015. год.) и Завод за заштиту природе Србије (допис бр. 020-674/2 од 9. априла 2015.
год.) 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 „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 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 средину предметног плана.
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На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-9/15, 20. априла 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОДУКТОВОДА ОД КОМПЛЕКСА ПРЕДУЗЕЋА „ВМЛ” ДО ПРИСТАНА НА ЛЕВОЈ ОБАЛИ РЕКЕ
САВЕ, ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације за изградњу
продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве, градска општина Сурчин (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 карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
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– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се предузећу „PC Art” д.о.о., Београд, Страхињића Бана бр. 66, које
је дужно да нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „ВМЛ”, Јаково, Вожда Карађорђа бр. 13а.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” до пристана на
левој обали реке Саве, градска општина Сурчин, која је у
процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501-365/2014-V-04 од 23. јануара 2015. год., утврдио је да
предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
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Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно чл. 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-10/15 од 27. марта 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана
детаљне регулације за изградњу продуктовода од комплекса предузећа „ВМЛ” до пристана на левој обали реке Саве,
градска општина Сурчин, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље
„Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис
бр. 501.3-38/2015-V-04 од 6. априла 2015. год.) доставиo
je мишљење у коме наводи да се може донети решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 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 средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-10/15, 20. априла 2015. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БУЛЕВАРА КРАЉА
АЛЕКСАНДРА ЗА ДЕО БЛОКА Е 7, ИЗМЕЂУ БУЛЕВАРА
КРАЉА АЛЕКСАНДРА И УЛИЦЕ ПЕТРА КОЛЕНДИЋА,
ДРЕЖНИЧКЕ УЛИЦЕ И ПЛАНИРАНЕ ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ БР. 2., ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Измена и допуна плана детаљне регулације Булевара краља Александра за блокове између улица
Жабљачке и Бајдине, Блокови Е1-Е9 („Службени лист Гра-
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да Београда”, број 19/11) за део блока Е 7 између Булевара
краља Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке
улице и планиране пешачке стазе бр. 2., Градска општина
Звездара (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „Mon-Arch Projekt” d.o.o. Београд, Македонска бр. 30, које је дужно да нацрт плана изради у року
од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Макпартнер” д.о.о., Београд, Булевар Краља Александра бр. 455.
3. Оквирном границом измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градскe општинe
Звездара, део блока Е 7 између Булевара краља Александра
и улица Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2., са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.

Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-11/15 од 30. марта 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-39/2015-V-04 од 7. априла 2015. године) доставио је
мишљење у коме наводи да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.

Обра зложење

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-11/15 20. априла 2015. године

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради Измена и допуна плана детаљне регулације
Булевара краља Александра за блокове између улица Жабљачке и Бајдине, Блокови Е1-Е9 („Службени лист Града Београда”, број 19/11) за део блока Е 7 између Булевара краља
Александра и улица Петра Колендића, Дрежничке улице и
планиране пешачке стазе бр. 2., градска општина Звездара,
која је у процесу доношења.
Израда Измена и допуна плана детаљне регулације поверава се предузећу „Mon-Arch Projekt” d.o.o. Београд, Македонска бр. 30, које је дужно да Нацрт плана изради у року
од три месеца од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду Измена и допуна плана детаљне регулације
обезбедиће предузеће „Макпартнер” д.о.о., Београд, Булевар краља Александра бр. 455.
Оквирном границом Измена и допуна плана детаљне
регулације обухваћен је део територије градскe општинe
Звездара, део блока Е 7 између Булевара краља Александра
и улица Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2., са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 1 ha.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.331/2015-V-04 од 26. марта 2015. год., утврдио је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и не подлеже обавези
израде стратешке процене утицаја на животну средину у
смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10).

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст)
(„Службени лист Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ ЗОНЕ ИЗМЕЂУ
УЛИЦА: ЈАБЛАНИЧКЕ, ВИНОГРАДСКОГ ВЕНЦА И
КОМПЛЕКСА ДЕЧЈЕ УСТАНОВЕ, ГРАДСКA ОПШТИНА ЧУКАРИЦА
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације комерцијалне
зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица (у даљем
тексту: план детаљне регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.

11. мај 2015.
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Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Чукарица, подручје између улица Јабланичке, Виноградског венца и
комплекса дечје установе, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,5 ha.
4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу,
утврдио је да план не представља оквир за одобравање
будућих развојних пројеката предвиђених прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину
у смислу чл. 5. став 1. и 2. Закона о стратешкој процени
утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр.
135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града Београда” и представља саставни део документације
плана.

ријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-41/2015-V-04 од 7. априла 2015. год.) доставио је
мишљење у коме наводи да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Зеленило – Београд”, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10) сматра да
су сагласни са предлогом решења о неприступању изради
стратешке процене утицаја на животну средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.

Обра зложење

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-12/15, 20. априла 2015. године

Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације комерцијалне зоне
између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса
дечје установе, градска општина Чукарица, која је у процесу
доношења.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду
плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева
бр. 84.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Чукарица, подручје између улица Јабланичке, Виноградског венца и
комплекса дечје установе, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине око 5,5 ha.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.321/2015-V-04 од 25. марта 2015. године, утврдио је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-12/15 од 1. априла 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секрета-

Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник
РС”, бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,
81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14) и
члана 58. Одлуке о градској управи града Београда (пречишћен текст) („Службени лист Града Београда”, број
8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске
послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ БЛОКА 13, ГРАДСКA ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације Блока 13, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне
регулације).
2. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
3. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
простор између Булевара Михаила Пупина, улице Ушће,
Булевара Николе Тесле, до регулације сервисне саобраћајнице ка блоку 12, са везама саобраћајница и инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже, површине
око 47 ha.

Број 24 – 14
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4. У оквиру намене простора предметног плана нису
планирани будући развојни пројекти одређени прописима
којима се уређује процена утицаја на животну средину.
5. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио је да план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката предвиђених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину у смислу члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
6. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана.

11. мај 2015.

88/10) сматра да су сагласни са Предлогом решења о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Београда,
донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-13/15, 20. априла 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације Блока 13, градска
општина Нови Београд, која је у процесу доношења.
Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр. 30,
који је дужан да Нацрт плана изради у року од 18 месеци од
дана ступања на снагу ове одлуке. Средства за израду плана
детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско
земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градскe општинe Нови Београд,
простор између Булевара Михаила Пупина, Улице ушће, Булевара Николе Тесле, до регулације сервисне саобраћајнице
ка блоку 12, са везама саобраћајница и инфраструктуре до
постојеће, односно планиране мреже, површине око 47 ha.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планиране намене којима нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење
Секретаријата за заштиту животне средине бр. 501.329/2015-V-04 од 25. марта 2015. године, утврдио је да предметни план не представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката одређених прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и не подлеже
обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину у смислу одредбе члана 5. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-13/15 од 1. априла 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о неприступању
стратешкој процени утицаја на животну средину Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”,
Институт за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут” и
ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-40/2015-V-04 од 7. априла 2015. године) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр. 16604 од 9. априла 2015. год.) доставили су мишљење у коме наводе да
се може донети решење о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, 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 стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА
УЗ УЛИЦУ ОСЛОБОДИЛАЦА РАКОВИЦЕ ОД ТРАМВАЈСКЕ ОКРЕТНИЦЕ ДО УЛИЦЕ ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА, ГРАДСКA ОПШТИНА РАКОВИЦА
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације Подручја уз
Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до
Улице патријарха Димитрија, 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 карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
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– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја
плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у
доношењу одлука које се односе на заштиту животне средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације Подручја уз Улицу
ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице
патријарха Димитрија, градска општина Раковица, која је у
процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине
бр. 501.3-20/2014-V-04 од 24. марта 2015. год., утврдио је да
предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и макро
локацију, док се неће разматрати прекогранична природа
утицаја обзиром да имплементација плана не може имати
негативан утицај на животну средину друге државе.
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Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне
регулације садржаће елементе из члана 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-14/15 од 3. апарила 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана
детаљне регулације Подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до Улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица, Секретаријату за заштиту
животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно здравље, ЈКП „Београдски водовод и
канализација”, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институт за јавно
здравље „Др Милан Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис
бр. 501.3-45/2015-V-04 од 14. априла 2015. год.) доставиo
je мишљење у коме наводи да се може донети Решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 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 средину предметног
плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-14/15, 20. априла 2015. године.
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

На основу члана 9. ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), у вези са чланом 46. Закона о планирању
и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10,
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 8/13), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА ПЛАНИРАНИХ НАМЕНА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 68, ГРАДСКA ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину плана детаљне регулације дела блока 68,
градска општина Нови Београд (у даљем тексту: план детаљне регулације).
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2. У оквиру стратешке процене утицаја на животну
средину разматраће се постојеће стање животне средине
на подручју обухваћеном планом, значај и карактеристике плана, карактеристике утицаја планираних садржаја на
микро и макро локацију и друга питања и проблеми заштите животне средине у складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја плана на животну средину,
а узимајући у обзир планиране намене.
3. Стратешком проценом утицаја плана на животну средину, неће се разматрати прекогранична природа утицаја.
4. О извршеној стратешкој процени утицаја плана на
животну средину израдиће се извештај који ће обухватити обавезне елементе утврђене у члану 12. став 2. Закона о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Обавезни елементи извештаја о стратешкој процени су:
– полазне основе стратешке процене,
– општи и посебни циљеви стратешке процене и избор
индикатора,
– процена могућих утицаја са описом мера предвиђених
за смањење негативних утицаја на животну средину,
– смернице за процену утицаја пројеката на животну средину (смернице које се односе на спровођење плана
и обавезну израду студије о процени утицаја пројеката на
животну средину у складу са прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину),
– програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг),
– приказ коришћене методологије и тешкоће у изради
стратешке процене,
– приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих
за избор датог плана са аспекта разматраних варијантних
решења и приказ начина на који су питања животне средине укључена у план,
– закључци до којих се дошло током израде извештаја о
стратешкој процени представљени на начин разумљив јавности,
– други подаци од значаја за стратешку процену.
У оквиру полазних основа стратешке процене утврдиће
се постојеће стање и квалитет чинилаца животне средине
(ваздух, вода, земљиште) у границама предметног плана.
У случају непостојања релевантних података, извршиће
се циљна мерења у складу са законом.
Извештај о стратешкој процени утицаја планираних намена на животну средину плана детаљне регулације део је
документације која се прилаже уз план.
5. Израда плана детаљне регулације поверава се ЈУП
„Урбанистички завод Београда”, Београд, Палмотићева бр.
30, који је дужан да нацрт плана изради у року од 18 месеци
од дана ступања на снагу ове одлуке.
Средства за израду плана детаљне регулације обезбедиће Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, Београд, Његошева бр. 84.
6. У току израде извештаја о стратешкој процени утицаја плана, биће обављена сарадња са свим надлежним и заинтересованим органима и организацијама које имају интерес у доношењу одлука које се односе на заштиту животне
средине.
Извештај о стратешкој процени утицаја, биће изложен на јавни увид, заједно са јавним увидом у Нацрт плана, сходно члану 19. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10) и члану 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12,
42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14).
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7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда”.
Обра зложење
Изради предметног плана приступиће се на основу Одлуке о изради плана детаљне регулације дела блока 68, градска општина Нови Београд, која је у процесу доношења.
Сходно одредбама из члана 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04, 88/10), Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове у поступку доношења овог решења, имајући у
виду територију плана, планиране намене, чињеницу да су
планирани будући развојни пројекти одређени прoписима
којима се уређује процена утицаја на животну средину и
Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине бр.
501.3-22/2014-V-04 од 24. марта 2015. године, утврдио је да
предметни план представља оквир за одобравање будућих
развојних пројеката и подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на животну средину, у смислу члана 5.
ст. 1. и 2. Закона о стратешкој процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
На подручју обухваћеном границом плана, у оквиру
стратешке процене, разматраће се постојеће стање животне средине, утицај планираних садржаја на микро и 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 („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-15/15 од 3. априла 2015.
године, Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
доставио је на мишљење Предлог решења о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину плана
детаљне регулације дела блока 68, градска општина Нови
Београд, Секретаријату за заштиту животне средине, Заводу за заштиту природе Србије, Градском заводу за јавно
здравље, ЈКП „Београдски водовод и канализација, ЈКП „Зеленило – Београд”, Институт за јавно здравље „Др Милан
Јовановић Батут” и ЈВП „Београдводе”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис бр.
501.3-44/2015-V-04 од 14. априла 2015. године) доставиo
je мишљење у коме наводи да се може донети решење о
приступању стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије, ЈКП „Београдски водовод и канализација”, 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 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 средину предметног плана.
На основу наведеног, секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове Градске управе донео је решење
као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-15/15, 20. априла 2015. године
Секретар
Љиљана Новаковић, ср.

11. мај 2015.
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АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), члана 17. Одлуке о начину финансирања пројеката невладних организација на
територији градске општине Барајево („Службени лист
Града Београда”, број 26/2014), чл. 45. и 46. Статута градске општине Барајево (пречишћењи текст) („Службени
лист Града Београда”, бр. 30/2010 и 40/2013) Комисија за
спровођење и расписивање конкурса за доделу средстава за пројекат безбедности саобраћаја расписује

Ј А ВНИ КОН КУ Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ УСМЕРЕНЕ
КА УНАПРЕЂЕЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДСКЕ ОПШTИНЕ БАРАЈЕВО И ТО:
Партија I:
УНАПРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
Партија II:
ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
1. Критеријуми које учесник конкурса треба да испуни
На конкурсу могу да учествује:
1. Невладина организација:
– која је регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС”, број 51/09), на територији Градске општине Барајево, односно има седиште или
огранак и делује на том подручју као општинска, међуопштинска, градска или републичка организација,
– која пројекат реализује на територији Градске општине
Барајево,
– која је директно одговорно за припрему и извођење
програма:
– која није у поступку ликвидације, стечајном поступку
или под привременом забраном обављања делатности:
– која нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове
према организацијама социјалног осигурања:
2. Установе (организоване у складу са Законом о јавним
службама („Службени глсник РС”, бр. 42/91 и 71/94) које
обављају делатност предшколског, основног и средњег образовања и васпитања на територији Градске општине Барајево.
2. Износ средстава планиран за финансирање и суфунансирање пројеката
У складу са Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на тери-

торији градске општине Барајево од 5. децембра 2014.
године и Одлуком о буџету Градске општине Барајево, Бр. 06-5/2015-220 oд 27. марта 2015. године Градска
општина Барајево средства по овом конкурсу опредељује у у укупном износу од 1.700.000,00 динара, (милион седам стотина хиљада) динара, а распоређена у две
партије и то:
Партија I
Максималан износ за финансирање пројекта за Партију I је 600.000,00 РСД (шест стотина хиљада динара) и
то за:
1. унапређење саобраћајног васпитања и образовања
за бициклисте, возаче мотора и трактора – набавка средстава у износу од 300.000,00 РСД (три стотине хиљада
динара),
2. пружање подршке стручном усавршавању васпитача, учитеља разредне наставе и наставника и реализацији
такмичења деце школског узраста (најбољи ликовни и литерарни радови) у износу од 300.000,00 РСД (три стотине
хиљада динара).
Партија II
Максималан износ за финансирање пројекта за Партију II је 1.100.000,00 РСД (милион сто хиљада динара) и
то за:
1. реализацију промотивних активности из области безбедности саобраћаја-организовање промоција, едукација и
кампања, семинара и трибина у износу од 400.000,00 РСД
(четири стотине хиљада динара),
2. набавку едукативне и стручне литературе у износу од
400.000,00 РСД (четири стотине хиљада динара),
3. реализацију такмичења за децу из предшколских установа – припремни разреди за полазак у школу у износу
од 300.000,00 РСД (три стотине хиљада динара).
3. Рок реализације пројекта
Средства се додељују за пројекте који ће се реализовати
у периоду до завршетка школске 2014/2015. године.
4. Обавезна конкурсна документација коју треба доставити
Предлагач пројекта обавезан је да достави следећу документацију:
1. пријавни образаца за конкурс (садржи опис пројекта
и буџета пројекта),
2. биографију координатора пројекта и кључних сарадника.
Невладине организације – учесници конкурса поред доказа из тачке 1. и 2. достављају и
3. фотокопију решења о упису организације у регистар,
4. фотокопију оснивачког акта (Статута),
5. фотокопију финансијског извештаја достављеног
надлежним државним органима за претходну годину.
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5. Начин пријављивања на конкурс

ОБРЕНОВАЦ

Учесници конкурса могу поднети једну пријаву за једну
или обе партије.
Пријава са обавезном конкурсном документацијом, доставља се поштом препорученом пошиљком или на писарници Градске општине Барајево у затвореној коверти на адресу Градска општина Барајево, Комисији за спровођење и
расписивање конкурса за доделу средстава за пројекат безбедности саобраћаја, ул. Светосавска бр. 2, 11460 Барајево,
са назнаком „За конкурс – не отварати”. На задњој страни
коверте навести назив и адресу подносиоца пријаве.
Конкурсна документација се може преузети са интернет
старанице Градске општине Барајево или преко писарнице
Градске општине Барајево,
Лице задужено за контакт и додатне информације у
вези услова конкурса је Александар Веселиновић, тел. 0698756-023.
6. Рокови за подношење пријава на конкурс и одлучивање о додели средстава
1. Рок за подношење пријаве и предлога пројекта на овај
јавни конкурс је 10 дана од дана објављивања јавног позива
у „Службеном листу Града Београда”.
Критеријуми за вредновање пројекта су:
Ред
број

Критеријуми

11. мај 2015.

Број поена

1.

Усклађеност пројекта за захтевима конкурса

5–10

2.

Остварени резултати претходних година

5–10

3.

Материјална и кадровска опремљеност

5–10

4.

Одрживост пројекта

5–10

6.

Сагласност са циљевима општинске стратегије

0–10

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Листа вредновања и рангирања пријављених пројеката и предлог одлуке о избору пројеката невладиних организација, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављени на званичној интернет страници Градске општине
Барајево и на огласној табли Градске општине Барајево, у року од 10 дана од дана истека рока за подношење
пријава.
Одлука о избору пројеката којима се из буџета Градске општине Барајево додељују средства председник
Градске општине Барајево доноси у року од пет дана од
дана пријема предлога одлуке конкурсне комисије.
7. Објављивање конкурса
Јавни конкурс се објављује у „Службеном листу Града
Београда” и на званичној интернет-презентацији Градске
општине Барајево.

Председник градске општине Обреновац, 8. маја 2015. године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане 8. маја
2015. године, на основу члана 28. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, број 88/11), члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 119/12,
116/13 – аутентично тумачење и 44/14 – др. закон), члана 52.
Статута градске општине Обреновац („Службени лист Града
Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 30. Одлуке о промени оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац
(„Службени лист Града Београда”, бр. 12/13), поступајући по захтеву ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац бр. 2237 од 14.
априла 2015. године за давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о измени и допуни Ценовника осталих комуналних
услуга ЈКП „Водовод и канализација” Обреновца 9/26 НО број
46-3/2015 од 14. априла 2015. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ
ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ О ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА
1. Даје се саглaсност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац 9/26 НО бр. 46-3/2015
од 14. априла 2015. године о измени и допуни Ценовника
осталих комуналних услуга („Службени лист Града Београда”, број 6/14 – пречишћен текст и 85/14).
Одлука из претходног става саставни је део овог решења.
2. О промени цена комуналних услуга на основу одлуке
из тачке 1. овог решења ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац обавестиће Градски секретаријат за привреду – Управу за цене и надлежна министарства Републике Србије.
3. Ово решење са одлуком на коју се даје сагласност
објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Председник Градске општине Обреновац
VIII-01 бр. 020-4/ 32, 8. маја 2015. године
Председник
Мирослав Чучковић, ср.
На основу члана 18. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 119/2012), члана 38. Одлуке о промени
оснивачког акта – Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Обреновац („Службени лист
Града Београда”, број 12/2013) и члана 31. Статута ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац УО број 28-2/2013 од 9. маја
2013. године, а у вези са дописима Секретаријата за имовинске
и правне послове Градске управе града Београда XXI-02-463954/2014 од 27. фебруара 2015. године и XXI-08-463-1251/2014
од 12. марта 2015. године и обавештењем о резултатима истраживања тржишта бр. 2194 од 9. априла 2015. године, Надзорни
одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац на 46. седници одржаној 14. априла 2015. године донео је

ОДЛУКУ

Комисија за спровођење и расписивање конкурса
за доделу средстава за пројекат безбедности саобраћаја
Број V-34-4/2015, 7. маја 2015. године

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ЦЕНОВНИКА ОСТАЛИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ОБРЕНОВАЦ

Члан Комисије
Александар Веселиновић, ср.

I
У Ценовнику осталих комуналних услуга ЈКП „Водовод
и канализација” Обреновац („Службени лист Града Београ-

11. мај 2015.
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да”, бр. 6/2014 – пречишћен текст и 85/2014) у поднаслову Ценовник осталих услуга иза тачке 24 додају се тач. 25. и 26. које
гласе:
Редни
број

Назив

Јединица мере

Основна цена

25.

Месечна закупнина водоторња за
постављање опреме за мобилне
оператере

по кориснику 250 евра у динарској
противвредности по
средњем курсу НБС
на дан фактурисања

26.

Месечна закупнина водоторња за
постављање опреме за интернет
провајдере

по кориснику 60 евра у динарској
противвредности по
средњем курсу НБС
на дан фактурисања

Корисници су дужни да плаћају ПДВ у складу са законом.
II
Ову одлуку доставити оснивачу на сагласност.
Измењени Ценовник осталих комуналних услуга ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац на основу ове Одлу-

Број 24 – 19

ке ће се примењивати по добијању сагласности од оснивача,
ГО Обреновац.
III
Овлашћују се стручне службе предузећа да сачине пречишћен текст Ценовника осталих комуналних услуга ЈКП
„Водовод и канализација” Обреновац.
IV
Ову одлуку по добијању сагласности из тачке II ове одлуке објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација” Обреновац
9/26 НО број 46-3/2015, 14. априла 2015. године
Председник
Миланко Дрчалић, ср.

АКТИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Завод за заштиту споменика културе града Београда – установа културе од националног значаја на основу члана 29,
а у вези са чланом 27. Закона о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. закон и 99/11 – др.
закон),

ОБА ВЕШТА ВА
Сопственике или правна лица који користе и управљају непокретностима, као и општине, да је извршио евидентирање
следећих добара која уживају претходну заштиту:
Општина Стари град
Градитељски објекти,
1. зграда Обрада Јовановића, Доситејева 15,
2. стамбена зграда са изложбеном галеријом МСУ, Париска 14.
Општина Врачар
Градитељски објекти,
1. Палата „Београд”, Масарикова 5, Краља Милана 38.
Општина Палилула
Градитељски објекти,
1. Интернат студената Богословског факултета, Мије Ковачевића 11.
Општина Нови Београд
Градитељски објекти,
1. Стамбено-пословни центар „Генекс”, Народних хероја 41–43.
За све интервенције на непокретностима уписаним у Евиденцију добара која уживају претходну заштиту примењују се
одредбе Закона о културним добрима, као и Закона о изменама и допунама закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС”, бр. 132/14 и 145/14).
Завод за заштиту споменика културе града Београда –
установа културе од националног значаја
Р 1424/15, 17. априла 2015. године
Директор
Нела Мићовић, ср.

Број 24 – 20
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11. мај 2015.

САДРЖАЈ
Страна

Страна
Решење о давању сагласности на Ценовник основних услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником – –
Решење о давању сагласности на Ценовник осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” са Ценовником – –
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Београдске електране” број I –
6448/16 од 9. априла 2015. године са Одлуком – – –
Упутство за спровођење јавног конкурса за финансирање пројеката које реализују удружења на
територији града Београда– – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину Плана детаљне регулације комплекса станице
за снабдевање горивом у Банатској улици, градска
општина Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације за блок између улица: Палмира Тољатија, Алексиначких рудара и Булевара Михајла Пупина, градска општина Нови Београд – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за блок између улица: Прешернове,
Љубе Недића, Криволачке и границе УМП-а, градска општина Вождовац– – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за комерцијалну зону у
Бубањ потоку, између обилазнице и планиране железничке пруге, градска општина Вождовац – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације за изградњу продуктовода
од комплекса Предузећа „ВМЛ” до пристана на левој
обали реке Саве, градска општина Сурчин – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна Плана детаљне регулације Булевара краља Александра за
део блока Е 7, између Булевара краља Александра и
улице Петра Колендића, Дрежничке улице и планиране пешачке стазе бр. 2, градска општина Звездара – –

1
2
4
4

6

7

Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације комерцијалне зоне између улица: Јабланичке, Виноградског венца и комплекса дечје установе, градска општина Чукарица – – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације Блока 13, градска општина Нови Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације подручја уз Улицу ослободилаца Раковице од трамвајске окретнице до
Улице патријарха Димитрија, градска општина Раковица – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о приступању изради стратешке процене утицаја планираних намена на животну средину
Плана детаљне регулације дела Блока 68, градска
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –

12

13

14

15

Акти градских општина
8

9

10

БАРАЈЕВО
Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области активности које су усмерене ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Барајево – – –

17

ОБРЕНОВАЦ
Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и
канализација” Обреновац о измени и допуни Ценовника осталих комуналних услуга са Одлуком – – – –

18

Акти јавних предузећа и других организација

11

Обавештење Завода за заштиту споменика културе града Београда – – – – – – – – – – – – – – – – –

19

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље
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