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2. новембар 2018. године

На основу члана 34. став 1, тач. 4, 6, 8а. и 10, Закона о
ванредним ситуацијама („Службени гласник РС”, бр. 111/09,
92/11 и 93/12), и члана 17. Пословника Градског штаба за
ванредне ситуације на територији града Београда, Градски
штаб за ванредне ситуације на територији града Београда на
седници одржаној 2. новембра 2018. године, донео је

Н А Р ЕД БУ
О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ ОПШТИНСКИХ
ШТАБОВА И КРИЗНИХ ТИМОВА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЗИМСКИМ УСЛОВИМА У СЕЗОНИ 2018/2019
1. Општински штаб за ванредне ситуације (у даљем тексту: општински штаб) се обавезује да ангажује две радне
машине са гуменим раоницима.
2. Команданти Општинских штабова и руководиоци
кризних тимова у ванредним ситуацијама правних субјеката чији је оснивач Град Београд и градске општине, донеће наредбу о организацији послова у зимским условима, у
складу са актима Градског штаба за ванредне ситуације.
Ради предузимања превентивних мера, општински штаб
и кризни тим за ванредне ситуације реализоваће следеће
активности:
a) Извршити процену угрожености са аспекта здравствене заштите, количинама потребних основних животних намирница и лекова;
б) Број угрожених старачких домаћинстава, нарочито
по сеоским месним заједницама и брдско планинским подручјима, као и могућност привременог смештаја појединих старачких домаћинстава;
в) Сагледати потребне количине сточне хране, обезбеђеност исте, начин расподеле и транспорта у зимским условима;
г) За нормално функционисање у условима веће количине снежних падавина и наиласка хладног таласа, сагледати
ниво планирања тешке механизације, обезбеђење хране и
лекова, огрева, енергената за грејање и погонског горива за
виталне јавне и инфраструктурне системе;
д) Остварити комуникацију са организацијом Црвени
крст Србије и Црвени крст Београда у циљу сагледавања
њихових могућности пружања помоћи угроженом становништву на неприступачним теренима и планирати заједничко деловање и координацију.
3. За потребе чишћења снега и леда општински штаб
мора да ангажује запослене из свог делокруга рада и 50
људи преко омладинских задруга у зимским условима (снежне падавине, завејавање услед дејства ветра, поледице на
јавној површини услед ниске температуре или појаве ледене кише), а по посебном налогу Градског штаба за ванредне
ситуације на територији града Београда.

Цена 265 динара

4. Општински штаб је дужан да достави тачан и допуњен списак површина које чисти у зимским условима механизацијом и људством из тачке 1. и 2. ове наредбе до 6.
новембра 2018. године.
5. У погледу алата општински штаб је у обавези да обезбеди по 100 комада лопата, 100 комада лопата за снег и 100
комада разбијача за лед, а правни субјекти потребан алат за
рад јединица цивилне заштите опште намене.
6. Акцију расподеле соли општински штаб је дужан да
спроведе пре настанка зимских услова, а најкасније до 15.
децембра 2018. године.
7. Општински штаб мора благовремено информисати
грађане о свим активностима Градског штаба и општинског
штаба.
8. Општински штаб се обавезује да дефинише координирајуће лице док трају активности у зимским условима
према динамици коју утврди Градски штаб.
9. Све активности општинских штабова и кризних тимова су у обавези да реализују у координацији са Градским
штабом.
10. Донешена акта, дефинисане задатке и потребне информације са одржаних седница Градског штаба за ванредне ситуације, општински штабови за ванредне ситуације су
дужни да упознају правне субјекте чији су оснивачи и дефинишу даље задатке.
11. Секретаријат за здравство упознаје и дефинише даље
задатке здравственим установама чији је оснивач Град Београд.
Секретаријат за образовање и дечју заштиту дефинише
даље задатке предшколским и школским институцијама
чији је оснивач Град Београд.
Секретаријат за социјалну заштиту упознаје и дефинише даље задатке центрима за социјалну заштиту.
12. Секретаријат за инспекцијске послове, Секретаријат
за послове комуналне полиције и комуналне инспекције,
извршиће припремне радње за контролу очишћености јавних површина и површина у чијој је надлежност правних
субјеката од снежног покривача и леда.
13. Извештаје о припремљености субјеката Града Београда за зимску сезону 2018/2019. године, доставиће в.д. заменику начелника Градске управе Града Београда – секретар
Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима, руководилац Стручно-оперативног тима за заштиту и спасавање од
снежних мећава, наноса и поледица у Градском штабу за ванредне ситуације, Дарко Главаш, до 15. новембра 2018. године.
Дарко Главаш, в.д. заменик начелника Градске управе Града Београда – секретар Секретаријата за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију
односа са грађанима, руководилац Стручно-оперативног
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тима за заштиту и спасавање од снежних мећава, наноса и
поледица у Градском штабу за ванредне ситуације, израдиће
Оперативни план зимске службе за зимску сезону 2018/2019.
године до 15. новембра 2018. године, и доставиће један примерак израђеног плана надлежној Управи, члановима Градског штаба за ванредне ситуације, општинским штабовима
за ванредне ситуације и кризним тимовима за ванредне ситуације правних субјеката чији је оснивач Град Београд.
За израду Оперативног плана зимске службе по потреби
ангажовати стручно-оперативни тим за заштиту и спасавање од снежних мећава, наноса и поледица у Градском штабу
за ванредне ситуације.
14. Правни субјекти чији је оснивач Град Београд, у
складу са Закључком Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Београда, а у вези образовања јединица цивилне заштите опште намене у субјектима Града
Београда (Закључак Градског штаба Г-Број 82-1195/2016 од
19. фебруара 2016. године), извршиће припрему јединица
цивилне заштите опште намене, које се могу ангажовати на
угроженом подручју на основу Наредбе команданта Градског штаба за ванредне ситуације.
15. Јавно водопривредно предузеће „Београдводе” у координцији са ЈВП „Србијаводе” и МУП РС планираће и предузеће превентивне и оперативне мере у случају опасности
од леда на рекама и у ситуацијама редовне одбране од леда.
16. Правни субјекти на територији јединице локалне самоуправе су у обавези и морају да обезбеде довољне количине соли за предстојећу зимску сезону 2018/2019. године.
17. Школске излете, екскурзије и наставе у природи планирати у складу са временским приликама у предстојећој
зимској сезони 2018/2019. године.
18. Секретаријат за информисање, Градске управе Града
Београда и градске општине планираће и предузеће мере и
активности у координацији са Градским штабом за ванредне ситуације за правовремено информисање и обавештавање становништва.
19. Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а примењује се од дана објављивања у „Службеном листу Града
Београда”.
Градоначелник града Београда
Г број-82-7586/2018, 2. новембра 2018. године
Командант
Проф. др Зоран Радојичић, ср.
На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 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 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗОНЕ МЕШОВИТИХ ГРАДСКИХ
ЦЕНТАРА И КОМЕРЦИЈАЛНИХ САДРЖАЈА УЗ УЛИЦУ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ, ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације зоне мешови-
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тих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу
Стефана Првовенчаног, Градска општина Вождовац (у даљем тексту: план детаљне регулације).
2. Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу „Баупројект” д.о.о., Београд, Гарибалдијева 13, које је
дужно да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана
ступања на снагу одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Баупројект” д.о.о., Београд, Гарибалдијева 13.
4. Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије Градске општине Вождовац, простор између планиране регулације Улице Стефана Првовенчаног (Ауто-пут) и улица Јована Суботића, Устаничка,
Милорада Бонџулића, Колубарска и Криволачка са везама
саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно
планиране мреже, површине око 3,2 ha.
5. У оквиру намене простора плана детаљне регулације
нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да план детаљне регулације 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 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације плана
детаљне регулације.
Oбра зложење
Изради плана детаљне регулације приступиће се на
основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације зоне
мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз
Улицу Стефана Првовенчаног, Градска општина Вождовац.
Оквирном границом плана детаљне регулације обухваћен је део територије градске општине Вождовац, простор
између планиране регулације Улице Стефана Првовенчаног
(Ауто-пут) и улица Јована Суботића, Устаничка, Милорада
Бонџулића, Колубарска и Криволачка са везама саобраћајница и инфраструктуре, до постојеће, односно планиране
мреже, површине око 3,2 ha.
Средства за израду Плана детаљне регулације обезбедиће предузеће „Баупројект” д.о.о., Београд, Гарибалдијева 13.
Израда Плана детаљне регулације поверава се предузећу
„Баупројект” д.о.о., Београд, Гарибалдијева 13, које је дужно
да Нацрт плана изради у року од 12 месеци од дана ступања
на снагу одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове,
имајући у виду планирану намену којом нису планирани
будући развојни пројекти одређени прописима којима се
уређује процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3105/2018-V-04 од 24. јула 2018. године) утврдио је да предметни план детаљне регулације не представља оквир за
одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и не подлеже обавези израде стратешке процене утицаја на
животну средину у смислу одредбе чл. 5. став 1. и 2. Закона
о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-46/18 од 21. септембра
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2018. 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, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-150/2018 oд 27. септембра 2018. године), ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис 66762/1 од 27.
септембра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд” (допис
25693/1 од 5. октобра 2018. године), и Завод за заштиту природе Србије (допис 03 бр. 020-2803/2 oд 5. октобра 2018. године) доставили су мишљења у којима наводе да се може
донети Решење о неприступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину предметног плана.
На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.

це Јурија Гагарина и реке Саве, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 36 ha.
5. У оквиру намене простора Измена и допуна плана генералне регулације нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину.
6. Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, узимајући у обзир податке наведене у овом решењу, утврдио
је да Изменe и допунe плана генералне регулације не представљаjу 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 и 88/10).
7. Ово решење објављује се у „Службеном листу Града
Београда” и представља саставни део документације Измена и допуна плана генералне регулације.

Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-46/18, 10. октобра 2018. године

Oбра зложење

Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

На основу члана 9. ст. 3. и 4. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”,
бр. 135/04 и 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 145/14) и члана 58.
Одлуке о Градској управи Града Београда („Службени лист
Града Београда”, број 126/16), секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове, доноси

РЕШЕЊЕ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНA И ДОПУНA ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ОБЈЕКАТА И ВОДОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У БЕОГРАДУ (I ФАЗА, II ЕТАПА) – ЦЕЛИНА ТО
НОВИ БЕОГРАД, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
1. Не приступа се изради стратешке процене утицаја
на животну средину Изменa и допунa плана генералне регулације за изградњу објеката и водова система даљинског
грејања у Београду (I фаза, II етапа) – Целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд (у даљем тексту: Измене и допуне плана генералне регулације).
2. Израда Измена и допуна плана генералне регулације
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана
изради у року од пет месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.
3. Средства за израду Измена и допуна плана генералне
регулације обезбедиће ЈКП „Београдске електране”, Београд,
Савски насип 11.
4. Оквирном границом Измена и допуна плана генералне регулације обухваћен је део територије градске општине
Нови Београд, комплекс топлане Нови Београд између Ули-

Изради Измена и допуна плана генералне регулације
приступиће се на основу Одлуке о изради Изменa и допунa
плана генералне регулације за изградњу објеката и водова
система даљинског грејања у Београду (I фаза, II етапа) –
Целина ТО Нови Београд, градска општина Нови Београд.
Оквирном границом Измена и допуна плана генералне
регулације обухваћен је део територије градске општине
Нови Београд, комплекс топлане Нови Београд између Улице Јурија Гагарина и реке Саве, са везама саобраћајница и
инфраструктуре до постојеће, односно планиране мреже,
површине око 36 ha.
Средства за израду Измена и допуна плана генералне
регулације обезбедиће ЈКП „Београдске електране”, Београд,
Савски насип 11.
Израда Измена и допуна плана генералне регулације
поверава се ЈУП „Урбанистички завод Београда”, Београд,
Булевар деспота Стефана 56, које је дужно да Нацрт плана
изради у року од пет месеци од дана ступања на снагу одлуке о изради плана.
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове, имајући у виду планирану намену којом нису планирани будући развојни пројекти одређени прописима којима се уређује
процена утицаја на животну средину и Мишљење Секретаријата за заштиту животне средине (бр. 501.3-104/2018-V-04
од 30. јула 2018. године) утврдио је предметне Измене и допуне плана генералне регулације не представљају оквир за
одобравање будућих развојних пројеката одређених прописима којима се уређује процена утицаја на животну средину
и не подлежу 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 и 88/10).
Сходно члану 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04
и 88/10), уз дописе IX-03 бр. 350.14-48/18 од 24. септембра
2018. 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, ЈКП „Београдски водовод и канализација” и ЈКП „Зеленило – Београд”.
Секретаријат за заштиту животне средине (допис V–04
бр. 501.3-148/2018 oд 2. октобра 2018. године), ЈКП „Зеленило – Београд”, (допис бр. 25971/1 od 5. октобра 2018. годи-
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не) и ЈКП „Београдски водовод и канализација” (допис бр.
67721/1 од 10. октобра 2018. године) доставили су мишљења
у којима се наводи да се може донети Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину
предметног плана.
Завод за заштиту природе Србије није доставио 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 и 88/10) сматра да је сагласан са Предлогом решења о неприступању стратешкој
процени утицаја на животну средину предметног плана.

2. новембар 2018.

На основу наведеног, заменик начелника градске управе
– секретар Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове донео је решење као у диспозитиву.
Градска управа Града Београда
Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове
IX-03 бр. 350.14-48/18, 15. октобра 2018. године
Заменик начелника Градске управе –
секретар Секретаријата
за урбанизам и грађевинске послове
Милош Вуловић, ср.

AКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА
ЗЕМУН
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ДРАГАНУ
ВУКАСУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Драгану Вукасу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области привреде.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-890/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-891/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1. тачка
18. Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13. став
1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и
45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА АЛЕКСАНДРУ РАДУЛОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Александру Радуловићу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области хуманитарног рада.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-892/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ДР МИЛОЈУ МАРЈАНОВИЋУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна др Милоју Марјановићу за посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области здравства.

Председник
Ненад Врањевац, ср.
Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној
29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1. тачка 18.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13. став 1. Одлуке
о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05, 6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА АЛЕКСАНДРУ САШИ ЛОКНЕРУ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Александру Саши Локнеру за

2. новембар 2018.
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посебне заслуге у развоју градске општине Земун и значајна
остварења у области музичке уметности.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
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Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-895/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-893/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА МИРЈАНИ НИКОЛИЋ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Мирјани Николић за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области туризма.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ЈАВНОМ ПРИЗНАЊУ СА МЕДАЉОМ – ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА Њ.Е. ГОСПОДИНУ ЛИ МАНЧАНГУ, АМБАСАДОРУ НР КИНЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Члан 1.
Додељује се Повеља о јавном признању са медаљом –
Почасни грађанин Земуна Њ.Е. Господину Ли Манчангу,
амбасадору НР Кине у Републици Србији за изванредан допринос укупном развоју градске општине Земун и унапређењу пријатељства и сарадње са градовима у земљи и иностранству.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-896/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун
Број 06-894/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОД Л У КУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ ЗА ГРАЂАНСКЕ ЗАСЛУГЕ СА МЕДАЉОМ – ЗАСЛУЖНИ ГРАЂАНИН ЗЕМУНА ЗЛАТКУ
ПИПЕРСКОМ
Члан 1.
Додељује се Повеља за грађанске заслуге са медаљом –
Заслужни грађанин Земуна Златку Пиперском за посебне
заслуге у развоју градске општине Земун и значајна остварења у области спортске културе.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 16. став 1.
тачка 18. Статута Градске општине Земун („Службени лист
Града Београда”, број 43/13 – пречишћен текст) и члана 13.
став 1. Одлуке о установљењу јавних признања Градске општине Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 16/05,
6/06 и 45/09), донела је

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉЕ О ПРИЈАТЕЉСТВУ СА КЉУЧЕМ
ЗЕМУНА ЗЕМУНСКОЈ ГИМНАЗИЈИ
Члан 1.
Додељује се Повеља о пријатељству са кључем Земуна
Земунској гимназији за посебне заслуге на унапређењу сарадње и развоја градске општине Земун.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-897/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године
Председник
Ненад Врањевац, ср.
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Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 52. Решења о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за пијачне
и погребне услуге Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 85/16, 103/16 и 106/16 – исправка) и члана 16. тачка 18.
Статута Градске општине Земун („Службени лист Града
Београда”, број 43/13 – пречишћен текст), донела је

2. новембар 2018.

Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 29. октобра 2018. године, на основу члана 50. Решења о
усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за пијачне
и погребне услуге Земун („Службени лист Града Београда”,
бр. 85/16, 103/16 и 106/16 – исправка), донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПИЈАЧНЕ И ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗЕМУН

ОД Л У КУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПИЈАЧНЕ И
ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ ЗЕМУН
Члан 1.
Овом одлуком започиње спровођење јавног конкурса
за именовање директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун.
Члан 2.
Расписује се јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за пијачне и погребне
услуге Земун.
Члан 3.
Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор
директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге
Земун.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-899/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године

1. Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун.
2. Именују се у комисију:
За председника
– Маринко Марић, дипл. правник.
За чланове:
1. Оливера Ђурђевић, дипл. правник;
2. Тијана Бакић, дипл правник;
3. Мирјана Јанковић, дипл. правник;
4. Милица Поповић, дипл. политиколог.
3. Делокруг рада и задаци комисије су да спроведе јавни
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима („Службени
гласник РС”, број 15/16) и одредбама Решења о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за пијачне и погребне
услуге Земун („Службени лист Града Београда”, бр. 85/16,
103/16 и 106/16 – исправка).
4. Стручне, организационе и административно-техничке послове за комисију врши Одељење за општу управу и
скупштинске послове.
5. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”.
Скупштина Градске општине Земун
Број 06-900/2018-IV/43, 29. октобра 2018. године

Председник
Ненад Врањевац, ср.

Председник
Ненад Врањевац, ср.

ИСПРАВКЕ
По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено је да се Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки”, Земун које
је објављено у „Службеном листу Града Београда”, број 69
од 2. јула 2018. године, поткрала грешка, па се даје

ИС ПРА ВКА

По извршеном сравњењу са изворним текстом утврђено
је да се Решењу о именовању три члана Школског одбора
Основне школе „Васа Чарапић”, Београд које је објављено у
„Службеном листу Града Београда”, број 88 од 25. септембра
2018. године, поткрала грешка, па се даје

ИСПРА ВК А

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ –
ПИНКИ”, ЗЕМУН

РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТРИ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВАСА ЧАРАПИЋ”, БЕОГРАД

У Решењу о именовању чланова Школског одбора
Основне школе „Бошко Палковљевић – Пинки”, Земун
(„Службени лист Града Београда”, број 69/18), у тачки I, у
подтачки 9, уместо речи: „Жикица Дробњак” треба да стоје
речи: „Жикица Дроњак”.

У Решењу о именовању три члана Школског одбора
Основне школе „Васа Чарапић”, Београд („Службени лист
Града Београда”, број 88/18), у тачки I, у првој алинеји, уместо речи: „Мирослав Сринека” треба да стоје речи: „Мирослав Стринека”.

Из Скупштине Града Београда

Из Скупштине Града Београда

2. новембар 2018.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА

Број 101 – 7

САДРЖАЈ
Страна
Наредба о спровођењу активности општинских
штабова и кризних тимова за ванредне ситуације у
зимским условима у сезони 2018/2019 – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне
регулације зоне мешовитих градских центара и комерцијалних садржаја уз Улицу Стефана Првовенчаног, градска општине Вождовац – – – – – – – – –
Решење о неприступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Измена и допуна
Плана генералне регулације за изградњу објеката
и водова система даљинског грејања у Београду (I
фаза, II етапа) – целина ТО Нови Београд, градска
општина Нови Београд– – – – – – – – – – – – – – – –

1

2

3

Акта градских општина
ЗЕМУН
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Драгану Вукасу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна др Милоју
Марјановићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Александру
Радуловићу – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
4
4

Страна
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Алексанру
Саши Локнеру – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге
са медаљом – заслужни грађанин Земуна Мирјани
Николић– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље за грађанске заслуге са
медаљом – заслужни грађанин Земуна Златку Пиперском – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о јавном признању са
медаљом – почасни грађанин Земуна Њ.Е. господину Ли Манчангу, амбасадору НР Кине у Републици
Србији – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Одлука о додели Повеље о пријатељству са кључем Земуна Земунскоj гимназији – – – – – – – – – –
Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за пијачне и погребне услуге Земун – – – – – – – – – – – – – – – – –
Решење о образовању Комисије за спровођење
конкурса за избор директора Јавног предузећа за
пијачне и погребне услуге Земун – – – – – – – – – –
Исправке
Исправка Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Бошко Палковљевић
– Пинки”, Земун – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Исправка Решења о именовању три члана Школског одбора Основне школе „Васа Чарапић”, Београд – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

4
5
5

5
5
6
6

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

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

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

